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Jeza zaradi dimnikarjev
Čeprav Dimnikarstvo Dovrtel iz Kra-
nja še vedno zaračunava strankam vi-
soke zneske za stroške prevoza, ga
tržna inšpekcija ne more kaznovati.
Ministrstvo bo pripravilo spremem-
bo cenika oz. interventni zakon o
dimnikarski dejavnosti.
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AKTUALNO

Danes dopoldne bo sončno, čez
dan se bodo pojavljale krajevne
plohe. V soboto dopoldne bo
pretežno oblačno, popoldne pa
sončno. V nedeljo bo sončno.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Dajte mi plačo! 
Lačen sem!
Tako protestira bosanski državljan Jo-
vica Cvijić, ki je več kot dve leti dobi-
val manjšo plačo od obračunane in
glede na opravljeno delo. Samostojni
podjetnik Vitomir Čelić to zanika, od-
pustil naj bi ga zaradi nevestnega
dela.
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GORENJSKA

Zadolžijo se 
zaradi naložb
Občine v Sloveniji so bile ob koncu
lanskega leta zadolžene za 456 milijo-
nov evrov, od tega gorenjske za nekaj
manj kot 39 milijonov evrov. Na šte-
vilo prebivalcev so najbolj zadolžene
občine Škofja Loka, Komenda in Tr-
žič.

10

Red za taksiste
Kranjska občina nima odloka o taksi
prevozih, glede na število licenc je
premalo urejenih taksi postajališč,
neurejene so tudi razmere glede cen
storitev. To povzroča med taksisti
precej slabe volje.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Vilma Stanovnik

Kranj - Čistilni akciji, ki jo
organizira društvo Ekologi
brez meja in bo jutri poteka-
la pod geslom Očistimo Slo-
venijo v enem dnevu, smo se
pridružili tudi na Gorenj-
skem, organizatorji pa so
včeraj sporočili, da je za akci-
jo vse pripravljeno in da jutri
ob 9. uri na zbirnih mestih
pričakujejo blizu dvesto tisoč
prostovoljcev. Med njimi
bodo tudi številni znani Slo-
venci, med drugim se nam
bo na Gorenjskem pridružil
evropski komisar za okolje

Janez Potočnik. "Če ste se na
akcijo prijavili prek spleta,
smo vam že dodelili primer-
no zbirno mesto. Če bi iz
kakšnih koli razlogov raje
prišli na drugo, vam bolj
ustrezno mesto, se lahko od-
pravite tja. Če še nikjer niste
zasledili zbirnih mest, si jih
lahko ogledate na spletni
strani www.ocistimo.si,"
pravijo organizatorji in doda-
jajo, da je priložnosti, da se
pridružite, res veliko, med
glavnimi zbirnimi mesti na
Gorenjskem pa so Glavni trg
v središču Kranja, parkirišče
za gledališčem Toneta Ču-

farja na Jesenicah, KS Škofja
Loka mesto, občina v Med-
vodah, parkirišče pred poko-
pališčem v Šenčurju, KS v
Kranjski Gori, gasilski dom
v Cerkljah, v Žirovnici pred
osnovno šolo, pred Domom
krajanov v Preddvoru, v Ra-
dovljici na parkirišču pred
novim športnim igriščem,
Krajevni dom v Tržiču, OŠ
Naklo, športna dvorana Ko-
menda, Trg padlih borcev 2
v Kamniku, Pod Skalco v
Ribčevem lazu v Bohinju,
Kulturni dom na Bledu in
pred občino v Vodicah. 

Očistili bomo tudi Gorenjsko
Jutri bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna akcija, tudi na 
Gorenjskem pa bomo čistili divja odlagališča, okolice naselij, šol, vrtcev in
sprehajalne poti.

Čeprav so v nekaterih občinah spomladanske čistilne akcije že potekale, pa je odpadkov in
divjih odlagališč še ogromno. / Foto: Tina Dokl

Stojan Saje

Tržič - Ljubljanska družba
Kompas mejni turistični
servis (MTS) in občina Tržič
sta decembra 1997 sklenili
pogodbo, s katero je lastnica
dovolila brezplačen prenos
žičniških naprav, objektov
in pripadajočega zemljišča
na Zelenici v last in posest
občine. Stranki sta se dogo-
vorili, da bosta sklenili daril-
no pogodbo po pravnomoč-
nosti geodetske odločbe o
parcelaciji zemljišča iz po-
godbe. Prenos in prevzem
smučišča so opravili že ja-
nuarja 1998, parcelacijo
zemljišča pa so izvedli leta
2004. Občina Tržič je od
leta 2001 oddajala žičniške

naprave v najem in upravlja-
nje družbi Gosttur in nato
nasledniku RTC Zelenica.
Po opravljeni parcelaciji si
je Občina Tržič prizadevala,
da bi uredila lastništvo ne-
premičnin v zemljiški knji-
gi, česar pa ji Kompas MTS
ni omogočil.

Občina Tržič je bila prisi-
ljena tožiti Kompas MTS in
po sodni poti zahtevati iz-
polnitev sklenjene pogod-
be. Primer je obravnavalo
Okrožno sodišče v Kranju,
ki je izreklo sodbo v korist
Občine Tržič. Tožena stran-
ka se je nanjo pritožila na
Višje sodišče v Ljubljani, ki
je o pritožbi presojalo mar-
ca letos.

Zelenica bo spet tržiška
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo Kompas MTS in potrdilo sodbo sodišča v Kranju o lastništvu 
smučišča Zelenica. Občini Tržič bodo morali dovoliti vpis v zemljiško knjigo.

Leto LXIII, št. 30, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Smučarska sezona na Zelenici se je že končala, na tržiški
občini pa so se razveselili odločitve sodišča glede lastništva.

� 3. stran

� 3. stran

101.
Glasova preja

Knjiga, ki razkriva
Na 101. Glasovi preji bomo na predvečer 
svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic
2010 predstavili kapitalno knjigo, ki je ta čas
ena najbolj branih v Sloveniji: Edvard Kocbek,
Osebni dosje št. 584.
Napisal jo je Igor Omerza, z njim se bo 
pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v Gradu Hrib v Preddvoru v četrtek, 
22. aprila 2010, ob 19. uri.

Če se želite udeležiti Glasove preje, 
vas prosimo, da nas pokličete na: 
04/201 42 00 ali 
nam pišete na: dina.kavcic@g-glas.si.

Vabljeni!
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana, Kranj - Pet sindi-
kalnih central je ta teden pri-
pravilo protestno konferen-
co, na kateri je izrazilo na-
sprotovanje ključnim določi-
lom predlagane pokojninske
reforme, nato so na pogovo-
ru s predsednikom vlade Bo-
rutom Pahorjem dosegli po-
daljšanje pogajanj. Sindikati
nasprotujejo podaljšanju
starostne meje za upokojitev
na 65 let za moške in 63 let
za ženske, češ da je zadosten
pogoj za upokojitev že štiri-
deset let delovne dobe za
moške in 38 let za ženske.
Vlada naj ljudi ne sili, da
bodo delali 45 let, medtem
pa si bodo drugi tlačili v
žepe, je bil oster Dušan Re-
bolj iz sindikata Pergam. Če
hočejo, da bodo ljudje dlje
delali, naj jih motivirajo s
pribitki k pokojnini, nikakor
ne z odbitki. Če ne bodo

uspeli v socialnem dialogu,
se lahko zgodi tudi ulica, so
zagrozili v sindikalnih zve-
zah Pergam, KS 90, Neod-
visnost, Alternativa in Soli-
darnost. Na protestni konfe-
renci tokrat ni bilo največje
sindikalne centrale, Zveze
svobodnih sindikatov Slove-
nije, ki pa proti predlagani
pokojninski reformi zbira

podpise. Če ne bodo slišani
v socialnem dialogu, bodo
sprožili postzakonodajni re-
ferendum; če jih bodo ovira-
li, je možna tudi generalna
stavka. 

Premier Borut Pahor je
sindikalistom obljubil nada-
ljevanje pogajanj do 27.
maja, vsak ponedeljek jih bo
vodil kar sam. Po mesecu

dni bo vlada ocenila napre-
dek v pogajanjih, in če tega
ne bo, bo predlog pokojnin-
ske reforme poslala v držav-
ni zbor kar sama. Ta teden
pa so stališče do vladnega
predloga pokojninske refor-
me izrazili tudi v novousta-
novljeni Zvezi reprezentativ-
nih sindikatov Slovenije.
Rajko Bakovnik je dejal, da
jih vladni argumenti o de-
mografskih spremembah in
primerjava z razvitimi drža-
vami EU ne prepričajo. Pri
nas da so delovne razmere
manj kakovostne, poleg tega
delodajalci ne bodo imeli
dela za starejše, že sedaj pa
je veliko mladih, ki ne dobi-
jo dela. Zahtevajo daljše pre-
hodno obdobje za podaljše-
vanje delovne aktivnosti,
učinkovitejše spodbude za
delavce in delodajalce ter do-
sledno spoštovanje socialne-
ga dialoga, ki mora potekati
do sklenitve dogovora.

Za pokojnine tudi na ulice
Vlada je na pritisk sindikatov pogajanja o pokojninski reformi podaljšala do 27. maja.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Nagradna igra s številkami
Obveščamo vas, da smo spet začeli nagradno igro, ki jo pri-
rejamo v sodelovanju z Mercatorjem. Tokrat boste morali
zbrati številke od 1 do 5. Ko bo v Kranjskem glasu, Kranjčan-
ki, Jeseniških in Deželnih novicah objavljena številka 5, še to
nalepite na kartončke, ki jih najdete v Mercatorjevih prodajal-
nah Savski otok, Primskovo, Jesenice in Lesce, kjer jih tudi od-
date. Številke ne bodo objavljene čisto vsak mesec. Izžrebali
48 srečnežev, ki bodo nagrajeni z enodnevnim izletom.

Grajska poroka

V zadnji številki Gorenjskega glasa smo objavili zgodbe
parov, ki se potegujejo za Grajsko poroko na Bledu (več na
www.gorenjskiglas.si). Danes objavljamo samo njihove foto-
grafije z glasovnico, da nam sporočite, kateremu paru vi privoš-
čite, da bi se poročil maja. Dodatni izvodi časopisa so na voljo
tudi na Gorenjskem glasu v Kranju. Vabljeni k sodelovanju!

Nagrajenci

Veliko naslovov uspešnic Franka Sinatre sta nam poslali
Mira Plahuta in Svetlana Draksler iz Kranja, ki ju je žreb do-
ločil, da prejmeta po dve brezplačni vstopnici za obisk kon-
certa Massima Savića, ki bo v nedeljo. Čestitamo!
Izžrebali pa smo tudi nagrajenke, ki so pravilno rešile kri-
žanko v Kamniškem glasu z geslom "Z Gorenjskim glasom
v razigrano pomlad". To so: Danica Štefančič, Radovljica;
Marija Roblek, Preddvor, in Marija Hafner, Kranj. Tudi vam
čestitamo! D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PETER MEDVED iz Begunj na Gorenjskem.

Jesenice

Županski kandidat SDS je Janez Poljšak

Kandidat za župana občine Jesenice stranke SDS je jeseni-
ški odvetnik Janez Poljšak. Prvič se je javno predstavil minu-
li ponedeljek na volilni konferenci OO SDS Jesenice, ki se je
je udeležil tudi predsednik gorenjske regije SDS Bojan Ho-
man. Imenovali so novo vodstvo odbora. Novi mandat za
vodenje je soglasno dobil Boris Dolžan, ki je odbor vodil že
doslej, izvolili pa so še trinajst članov izvršilnega odbora in
pet članov nadzorne komisije. U. P.

Preddvor 

Število članov se je podvojilo

Na programsko volilno skupščino Zveze borcev za vrednote
NOB Preddvor je prišlo veliko število članov. Predsednik Mar-
jan Gorza pravi, da se je v času njegovega vodenja število čla-
nov z 59 povečalo na 112, letos se je na novo vpisalo 15 novih.
Na skupščini, ki se je nadaljevala s tovariškim srečanjem, so
Marici Tičar podelili listino častne članice, podelili pa so še se-
dem priznanj, med njimi dvema članoma, ki sta bila aktivna
borca, drugi pa so bili bodisi izgnanci bodici taboriščniki. D. Ž.

Radovljica 

Večer z ministrom Lukšičem

Radovljiški socialni demokrati drevi ob 19. uri vabijo na mi-
nistrski večer z Igorjem Lukšičem, ministrom za šolstvo in
šport. Srečanje bo v restavraciji Center v Lescah. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Srečanje je bilo zasno-
vano kot javni intervju lokal-
ne televizije, v katerem je žu-
pan odgovoril na vrsto vpra-
šanj, povezanih z naložbami
v mestni občini, pa tudi nav-
zoči občani so nanj naslovili
več vprašanj. O črpanju ev-
ropskega denarja za kranjske
projekte je Damijan Perne
dejal, da gre za okoli dvajset
milijonov evrov, s pomočjo
evropskih virov pa obnavljajo
grad Khiselstein, ulice in trge

starega dela mesta, gradijo
krožišča, sledi obnova Sloven-
skega trga ... Skratka, v Kra-
nju se veliko gradi. Ob tem
zbuja nezadovoljstvo dejstvo,
da je Kranj ves čas razkopan.
Na vprašanji, kdaj bo knjižni-
ca in kdaj bo končno dograje-
na Stara cesta, župan ni vedel
odgovora, kajti pri knjižnici
občina ni investitor, pri Stari
cesti pa je dokončanje del od-
visno od arheoloških najdb. V
pogovoru niso mogli mimo
kranjskih odpadkov in skup-
nega gorenjskega projekta

CERO. V operativnem pro-
gramu so dve gorenjski odla-
gališči in predelovalnica od-
padkov v industrijski coni na
Polici, v slednjo je občina
Kranj vložila veliko energije,
sedaj pa je ta projekt vprašljiv.
Problem je v podpisu medob-
činske pogodbe, je dejal Da-
mijan Perne, saj če je ne bo,
tudi evropskega denarja za
predelovalnico ne bo. Do ju-
nija pa morajo pripraviti za
oddajo vso dokumentacijo.

Občani so župana opozori-
li na več problemov: da so

dela v Layerjevi hiši opravlje-
na nekvalitetno, da bi morala
biti Savska cesta obnovljena
že do lanskega novembra, da
ob Savski cesti Sava odnaša
obrežje in odlaga odpadke,
da v Kranju manjka parki-
rišč. Župan je v zvezi s sled-
njimi odgovoril, da parkira-
nje ne bo več povsem za-
stonj. Za parkirišče na Sej-
mišču pa je dejal, da bo veljal
enak režim kot za parkirišče
pri Čebelici. Župan bi se lah-
ko pogosteje sestajal z obča-
ni, ne le v volilnem letu, so
navrgli občani. Na to je Per-
ne dejal, da imajo občani že
sedaj možnost priti do župa-
na in treh podžupanov s svo-
jimi problemi in pobudami,
z vsemi 54 tisoč prebivalci pa
se pač ne bo mogoče nikoli
srečati.

Na čaju z županom
Svetniška skupina in občinski odbor stranke Zares sta pripravila popoldan
ob čaju s kranjskim županom Damijanom Pernetom.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Svet gorenjskih sindi-
katov, Sindikat voznikov av-
tobusnega prometa in Sindi-
kat igralniških delavcev Slo-
venije so v sredo v Kranju
ustanovili Zvezo reprezenta-
tivnih sindikatov Slovenije.
Skupaj štejejo okoli 12 tisoč
članov, vsaka od organizacij
ohranja svojo neodvisnost,
zveza pa je odprta še za dru-
ge sindikalne organizacije, ki
bi se bile pripravljene pridru-
žiti. V novo sindikalno cen-
tralo so vabili dvajset organi-
zacij, med njimi tudi sindi-
kate novinarjev, policistov in
zdravnikov, vendar so zdru-
ženje za začetek na ustanov-

nem kongresu ustanovile le
tri. Kot je povedal predsednik
nove centrale Rajko Bakov-
nik (podpredsednika sta Sta-

ne Dervarič iz sindikata voz-
nikov in Denis Turk iz sindi-
kata igralniških delavcev), se
bodo poleg tradicionalnega

sindikalizma zavzemali tudi
za drugačno, bolj aktivno vlo-
go zaposlenih pri upravlja-
nju podjetij. Z drugimi soci-
alnimi partnerji pa želijo so-
delovati tudi v ekonomsko
socialnem svetu, kar name-
ravajo uresničiti v prihodnjih
dveh mesecih. Nova centrala
želi tudi spodbuditi razmis-
lek o drugačnem sindikal-
nem organiziranju v Sloveni-
ji, ki naj bi šlo v smeri delav-
ske zbornice. Sicer pa smisel
ustanovitve reprezentativne
zveze vidijo v povezovanju
sindikatov, saj je sedaj sindi-
kalizem na Slovenskem pre-
cej razdrobljen in po nepo-
trebnem medsebojno kon-
kurenčen. Na ustanovnem
kongresu so izrazili tudi sta-
lišča do aktualnih predlogov
sprememb delovne in social-
ne zakonodaje.

Nova sindikalna centrala

Bodo morali v prihodnje delavci za pokojnino delati 45 let? 
Fo
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Denis Turk, Rajko Bakovnik in Stane Dervarič (od desne)
po ustanovitvi nove sindikalne centrale / Foto: Tina Dokl

Očistimo Slovenijo!
V soboto, 17. aprila

vabimo vse člane, simpatizerje, podpornike  in 
ostale Gorenjke ter Gorenjce, da se skupaj 

pridružimo akciji in očistimo Gorenjsko.
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Ana Hartman

Kranj - Če smo pred mese-
cem dni poročali o jeznem
bralcu iz Besnice, ki mu je
Dimnikarsko podjetje Dovr-
tel za redni pregled kurilne
naprave zaračunalo dvanajst
evrov stroškov prevoza (za
okoli deset kilometrov) oz.
več kot dvakrat toliko kot leto
pred tem, pa je pred dnevi
občanko iz Čirč, ki so od
Kranja oddaljene le tri kilo-
metre, na dimnikarjevem ra-
čunu presenetilo kar 33 ev-
rov za stroške prevoza. "Šlo
je za prvi pregled nove kuril-
ne naprave, za kar smo pla-
čali skoraj petdeset evrov, od
tega je delo stalo le dobrih 15
evrov," se je čudila.

Poročali smo že, da je po
mnenju okoljskega ministr-
stva zaračunavanje dimni-
karjevega stroška prevoza do
strank neupravičeno in ga
stranke tudi niso dolžne pla-
čati (razen v izjemnih pri-
merih), a v Dimnikarstvu
Dovrtel še naprej vztrajajo,
da je takšen obračun skladen
z na novo sprejetim vladnim
cenikom dimnikarskih stori-
tev. Ne glede na oddaljenost
tako strankam zaračunavajo
dvanajst evrov stroškov pre-
voza (v primeru večstano-
vanjskih objektov sedem),
ob prvem pregledu novih
kurilnih naprav pa 33 evrov z
vštetim DDV-jem. "Stranke
so pred uvedbo novega ceni-
ka za prvi pregled kurilnih
naprav plačale okoli osemde-
set evrov, zdaj jih vključno s
kilometrino to stane občut-
no manj. Komunalne in vse
druge storitve se dražijo,
zato ne vem, po kateri logiki
se dimnikarske storitve v teh
časih lahko cenijo," se spra-
šuje direktor Simon Dovrtel
in dodaja, da je način obra-

čunavanja dimnikarskih sto-
ritev po času (0,48 evra na
minuto z DDV-jem) nedo-
pusten, prav tako pa tudi di-
skriminatoren do uporabni-
kov, ki za iste storitve plaču-
jejo različno. "Gre za obvez-
no gospodarsko javno služ-
bo. S trenutnim stanjem ni
nihče zadovoljen - ne dimni-
karji ne uporabniki storitev,"
ugotavlja Dovrtel, ki vsak
dan prejme nekaj pritožb v
zvezi z obračunavanjem po-
tnih stroškov. "Večina nas
na koncu razume, ko jim po-
jasnimo, zakaj je to potreb-
no, le redki nočejo plačati ki-
lometrine," je še dejal in do-
dal, da bi jih - če bi s tem kr-
šili zakonodajo - tržni in-
špektorat že davno oglobil.

A kot je pojasnila glavna
tržna inšpektorica Andrejka
Grlić, lahko inšpektorat glo-
bo izreče le, če koncesionar
ni upošteval cene dimnikar-
ske storitve: "Če je neupravi-
čeno zaračunal strošek pre-
voza, pa možnosti ukrepanja

nimamo, saj v tem primeru
ne gre za dimnikarsko stori-
tev. Na nemožnost ukrepa-
nja v takem primeru smo že
opozorili pristojno ministr-
stvo, ki je že pristopilo k
spremembam predpisov s
področja dimnikarske služ-
be." Zoper Dimnikarstvo
Dovrtel so prejeli deset pri-
jav, osem zaradi stroška pre-
voza. "Vprašanje neupravi-
čenega zaračunavanja ni
urejeno niti v drugi potrošni-
ški zakonodaji, pač pa je re-
ševanje sporov zaradi tega
prepuščeno pogodbenim
strankam po pravilih obliga-
cijskega zakonika. Uporab-
niki, ki so že plačali znesek
prevoza, se morajo s konce-
sionarji sporazumno dogo-
voriti o vračilu zneska ali pa
svoje pravice uveljavljati
prek sodišča," je še dodala
Grlićeva.

Zaradi velikega števila pri-
jav zoper Dimnikarstvo Do-
vrtel v zadnjem času bodo na
okoljskem ministrstvu v ok-

viru strokovnega nadzora
nad tem koncesionarjem
preverili tudi zaračunavanje
dimnikarskih storitev. Doda-
li so, da se je minister Roko
Žarnić v začetku marca se-
stal s predstavniki izvajalcev
dimnikarske službe ter obrt-
ne in gospodarske zbornice
Slovenije. "Sestanek je pote-
kal pri predsedniku vlade.
Dogovorili so se za poskus
utrditve koncesijskega siste-
ma do naslednje kurilne se-
zone in za spremembo ob-
stoječega pravilnika. V tem
okviru je bil sprejet dogovor,
da bo ministrstvo pripravilo
spremembo veljavnega ceni-
ka v tistih točkah, ki so pov-
zročale največ nejasnosti
med uporabniki in izvajalci
storitev. Če navedeni ukrepi
ne bi dosegli zadovoljivih
učinkov na terenu, bo minis-
trstvo za ureditev tega podro-
čja pripravilo intervencijski
zakon o dimnikarski dejav-
nosti," so pojasnili na okolj-
skem ministrstvu.
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Dimnikarji z zaračunavanjem stroškov prevoza povzročajo veliko hude krvi. / Foto: Gorazd Kavčič

Jeza zaradi dimnikarjev
Čeprav Dimnikarstvo Dovrtel iz Kranja strankam še vedno zaračunava visoke zneske za stroške 
prevoza, ga tržna inšpekcija ne more kaznovati.

"Vodje vam bodo na zbir-
nem mestu dali navodila,
osnovne potrebščine in zem-
ljevide ter vas razporedili v
skupine. Nato boste skupaj
odšli na mesto čiščenja," po-
jasnjujejo organizatorji in
dodajajo, da bodo vrečke za
čiščenje, rokavice in drugo
opremo večinoma zagotovile
občine oziroma komunalna
podjetja, vendar se lahko
zgodi, da bo, zaradi omeje-
nih finančnih sredstev in ne-
poznavanja števila udeležen-
cev, pripomočkov za čiščenje

tudi zmanjkalo. Zato tiste, ki
imate rokavice, prosijo, da jih
prinesete s seboj, prav tako
ne bo odveč dodatna črna ali
modra vrečka. Prav tako opo-
zarjajo, da se primerno oble-
čete in obujete, ker so nekate-
ra divja odlagališča precej od-
daljena, pa ne bo odveč, če
kdo pride na akcijo z avtomo-
bilom, prikolico ali s traktor-
jem. "Pri zbiranju se bodo
odpadki ločevali, nevarnih
odpadkov pa ne bomo pobi-
rali, temveč zgolj popisali in
to sporočili ustreznim in-
špekcijskim službam," še do-
dajajo organizatorji.

Očistili bomo 
tudi Gorenjsko
�1. stran

Marjana Ahačič

Radovljica - "To ni zgodba o
osamljenem primeru. To je
zgodba, ki se vsak dan ponav-
lja po naših zavodih," se za-
čenja elektronsko pismo, ki
je pred dnevi z naslova Cen-
tra za avtizem zakrožilo v
delu javnosti. V njem je ano-
nimna avtorica kritična do
programov osnovnih šol s
prilagojenim programom ter
centrov za varstvo in uspo-
sabljanje in prepričana, da v
teh ustanovah "ne izvajajo
storitev, ki bi podpirale naj-

večjo korist otrok, ampak so
bolj kot ne kraj za "životarje-
nje" in vmesna postaja na
poti do propada". In zaklju-
čuje: "Kdaj se bomo zbudili?!
Kdaj se boste zbudili in ne-
hali dovoljevati "tujcem", da
odločajo o tem, kako hitro
bodo vaši otroci propadli?"

Ravnatelji šol s prilagoje-
nim programom so se tokrat
enotno postavili v bran stro-
ki. "Nevladne organizacije
so pomemben del celotnega
družbenega sistema in do-
polnjujejo storitve. Njihovo
poslanstvo je tudi, da kot ci-

vilna iniciativa opozarjajo na
pomanjkljivosti, tudi s priti-
ski. Nikakor pa ne sprejema-
mo neposrednega vtikanja v
delo," je v njihovem imenu v
izjavi za javnost zapisala rav-
nateljica OŠ Antona Janše iz
Radovljice Jelena Horvat.
"Pisec iz centra se postavi na
mesto edinega razsodnika.
Jezi se na starše, ker niso do-
volj napadalni, kritizira, ker
se učitelji ne udeležujejo nji-
hovih dragih izobraževanj.
Vsakršno drugačno mnenje
takoj obsodi kot reakcijo
užaljenosti in ga z vso silovi-

tostjo napade. Sodelovanje
ustanov za otroke s posebni-
mi potrebami s Centrom za
avtizem na tak način ni
možno. Šole in zavodi so po-
skušali vzpostavljati kontak-
te, bili so odprti za njihove
pobude, dali na vpogled gra-
diva ter sklicevali sestanke.
Cinizem in blatenje je bil žal
edini odziv na pobude usta-
nov. Na tako občutljivem po-
dročju, kot je delo za ljudi s
posebnimi potrebami, je tak
način komunikacije razdira-
len in škodljiv," opozarjajo
ravnatelji.

Nasprotujejo obtožbam o nestrokovnosti
Ravnatelji odločno nasprotujejo obtožbam o nestrokovnosti, ki prihajajo s Centra za avtizem.

Aprila je odvetnik občine
Zorko Benedičič prejel so-
dbo Višjega sodišča. Potrdil
je, da je primer zanje ugod-
no rešen. Višje sodišče je za-
vrnilo pritožbo Kompas
MTS in potrdilo sodbo sodiš-
ča prve stopnje. Odločilo je,
da je tožena stranka dolžna
izročiti Občini Tržič listino,
ki ji bo omogočila vpis lastni-
ne v zemljiško knjigo. V na-
sprotnem primeru bo tako li-
stino nadomestila pravno-
močna sodba.

"Razsodbe Višjega sodiš-
ča smo zelo veseli. Lastniš-

tvo žičnic, zemljišča pod
njimi in objektov bo omo-
gočilo podelitev koncesije
upravljavcu smučišča Zele-
nica. Z družbo Elektro Go-
renjska se dogovarjamo o
obnovi električnega kabla
proti Zelenici. Možna bo
prijava na razpise za sofi-
nanciranje obnove naprav
iz leta 1964, ki so kot tehni-
ški muzej na prostem. Z dr-
žavo rešujemo tudi delitev
zemljišč okrog nekdanjega
hotela Kompas na Ljubelju.
To zagotavlja nadaljnji raz-
voj smučišča," je dejal Bo-
rut Sajovic, župan Občine
Tržič.

Zelenica bo spet tržiška
�1. stran



4
GORENJSKI GLAS

petek, 16. aprila 2010info@g-glas.si

TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

Dragi osnovnošolci in srednješolci! 
Če si želite zdravo in koristno preživljati prosti čas v družbi 
vrstnikov, vas vabimo, da se nam pridružite na tečaju športnega
plezanja, ki ga v Biotehniškem centru Naklo organiziramo v maju.

Na tečaju se boste naučili:
■ osnov športnega plezanja na umetni plezalni steni,
■ pravilne uporabe plezalne opreme,
■ plezanja v vodstvu in pravil vpenjanja,
■ spuščanja z vrvjo in prevezovanja,
■ odpravili pa boste tudi strah pred padci. 

Za več informacij o tečaju in prijave nas pokličite na številko 
(04) 277 21 20 ali 041/499 934 oz. nam pišite na naslov: 
peter.ribic@guest.arnes.si. Prijave zbiramo do petka, 23. aprila. 

Vljudno vabljeni!

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Strahinj 99, 4202 Naklo
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

www.bc-naklo.si Tel. (04) 277 21 20, 041/499 934    

Mateja Rant

Bled - "Zadeve tečejo, a ne
čisto gladko. Na Betinu smo
še vedno v fazi dogovarjanja
s prebivalci. Še vedno nam
pošiljajo dopise, da hočejo
drugačne rešitve," je zaplete
okrog betinskega krožišča
komentiral Jure Pejanovič z
republiške direkcije za ceste.
Vodja sektorja za investicije
pri direkciji za ceste Tomaž
Willenpart pa upa, da bo
gradnja vendarle stekla. "A
je kot pri večini projektov v
tej državi: vsi smo za, ko
mora iti čez moje dvorišče,
pa ne."

Ljudje želijo, je pojasnil 
Pejanovič, da pripravijo nov
projekt, kar pa po besedah
Willenparta pomeni, da bi se
pomaknili deset let nazaj. Če
želijo dobiti evropski denar
za ta projekt, je opozoril, pa bi
morali najkasneje do leta
2013 podpisati izvajalsko po-
godbo. Država, je dejal, bo
namreč težko zbrala štiride-
set milijonov evrov, kolikor
bo stala gradnja. "Projekt je

ogrožen," je priznal Pejano-
vič, kljub temu pa po njego-
vem ne bi smeli vreči puške v
koruzo, kot se je izrazil. Pou-
daril je, da prebivalci želijo
prestavitev krožišča, dejstvo
pa je, da so sedanji priključki
na obstoječo cesto nevarni.
"Zato smo v okviru projekta
gradnje krožišča poskrbeli
tudi za varne priključke, res
pa je, da bi s tem malo pose-
gli v njihova zemljišča." Ni iz-
ključil možnosti, da bi v tem
primeru lahko prišlo tudi do
razlastitev, a je ob tem pou-
daril, da to lahko traja več 
let, kar pomeni, da bodo ob
evropska sredstva za obvozni-
co. Z vsemi štirimi lastniki, 
ki nasprotujejo začetku grad-
nje krožišča, se je v minulih
dneh pogovarjal tudi župan
Janez Fajfar. "Občutek sem
imel, da bi se vsaj s tremi last-
niki dalo zmeniti," je dejal in
dodal, da se bo še naprej tru-
dil, da bi s pogovori dosegli
dogovor. "Moramo se zaveda-
ti, da je ta projekt v interesu
nas vseh, zato ga moramo iz-
peljati," je končal Fajfar.

Vztrajajo pri 
prestavitvi krožišča
Republiška direkcija za ceste s prebivalci Betina
še vedno ni našla skupnega jezika za krožišče na
trasi južne razbremenilne ceste.

Jesenice

Tujci izdelujejo slovenske spominke

V teh dneh je na obisku v Planini pod Golico petnajst udele-
žencev mednarodne delavnice Naučimo se biti kreativni, ki jo
v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje/Grund-
tvig pripravlja Ljudska univerza Jesenice. Udeleženci iz Bolga-
rije, Latvije, Španije, Turčije in Slovenije na delavnici razvija-
jo ročne spretnosti s poudarkom na slovenskem ljudskem 
izročilu. Tako bodo v sedmih dneh, kolikor traja delavnica, 
izdelovali dražgoške kruhke, rože iz papirja, modni nakit, 
narodne vezenine, ročno izdelan papir in slike na steklo. Po
besedah Maje Radinovič Hajdič, direktorice Ljudske univerze
Jesenice, je glavni cilj delavnice izvedba multinacionalne in
multikulturne učne izkušnje za učeče se odrasle. Akcija delav-
nice Grundtvig omogoča odraslim sodelovanje na delavni-
cah, ki se odvijajo v drugi državi članici, organizatorji pa ude-
ležencem krijejo potne stroške in stroške bivanja. Razstavo
nastalih izdelkov bodo odprli danes, v petek, ob 17. uri na 
turistični kmetiji Betel v Planini pod Golico. U. P. 

Marjana Ahačič

Radovljica - "Pomanjkanje
zdravnikov je ključni pro-
blem primarnega zdravstva
zunaj večjih centov; na peri-
feriji je stanje katastrofalno,
na Zgornjem Gorenjskem
tik pred kolapsom," je raz-
mere v gorenjskem primar-
nem zdravstvu na novinarski
konferenci, ki so jo pripravili
župani zgornjegorenjskih
občin, opisal direktor Osnov-
nega zdravstva Gorenjske
Jože Veternik. V Bohinju
imajo tako le enega zdravni-
ka, na Bledu tri, v Kranjski
Gori že dve leti zdravniku, če
bi prišel, ponujajo tudi stano-
vanje, a interesa za tovrstne
službe ni. "Ne vem, zakaj,
morda zato, ker je obreme-
njenost zdravnika, ki dela na
periferiji, bistveno večja kot
obremenjenost zdravnika, ki
je zaposlen v centru," se
sprašuje Veternik.

Župani Bleda, Radovljice,
Tržiča in Žirovnice pa so ob
tem poudarili, da tudi novi
zakon o zdravstveni dejavno-
sti, ki ga je vlada v parlamen-
tarno proceduro poslala
marca, ne rešuje problema
javne zdravstvene mreže.
"Zakon sicer prinaša vrsto
koristnih novosti, ne rešuje
pa temeljnega problema Go-

renjske - slabe dostopnosti
zdravstvenih storitev; med
vsemi slovenskimi regijami
je namreč dostopnost naj-
slabša prav na Gorenjskem,"
poudarjajo župani občin, ki
so kot nosilke dolžne skrbeti
za osnovno zdravstvo. 

Izpostavili so še dve zanje
nesprejemljivi določili nove-

ga zakona, in sicer določilo,
da se ambulantna zdravstve-
na dejavnost na sekundarni
ravni ne bo več izvajala v
zdravstvenih domovih, am-
pak le v bolnišnicah, pri
koncesionarjih in v narav-
nih zdraviliščih, ter določilo,
da mora zdravstveni dom v
času praznikov, dopustov in
drugih odsotnosti organizi-
rati tudi nadomeščanja kon-
cesionarjev. "Nesprejemlji-
vo je, da se specialistične
ambulante oddaljujejo od
ljudi, ki so tudi sicer odmak-
njeni od zdravstvenih stori-
tev," je dejal župan Bleda Ja-
nez Fajfar, ki je opozoril na

specifične razmere v Bohi-
nju, na Bledu in v Gorjah,
kjer je zaradi razpršene po-
selitve celo dostop do pri-
marne zdravstvene storitve
težji kot v mestnih okoljih.
Župan Tržiča Borut Sajovic
zato meni, da bi bilo prav, če
ambulante, kakršne so na
primer dermatološka, gine-
kološka, okulistična in po-
dobne, ostanejo v zdravstve-
nih domovih, tiste, ki zahte-
vajo dražjo tehnično opre-
mo, kot na primer magnet-
na resonanca in podobno,
pa bi bile, tako kot predlaga
zakon, le v bolnišnicah in
pri koncesionarjih. 

Zakon ne rešuje problemov
Novi zakon o zdravstveni dejavnosti ne rešuje temeljnega problema Gorenjske - slabe dostopnosti
zdravstvenih storitev, opozarjajo župani.

Mateja Rant

Bohinj - Tako nam je tudi se-
danji župan Franc Kramar
zatrdil, da o kandidaturi na
jesenskih lokalnih volitvah še
ne razmišlja. "Na to odločitev
bo vplivalo veliko dejavnikov.
Predvsem moram najprej iz-
peljati do konca, kar smo si
zastavili ob začetku sedanje-
ga mandata." Velik vpliv na
njegovo dokončno odločitev
pa bosta imela tudi njegovo

zdravje in družina. Za mesto
županje naj bi se potegovala
tudi svetnica SDS Marija
Ogrin, ki je sicer priznala, da
je za zdaj edina evidentirana
kandidatka te stranke, a za-
trdno nam svoje kandidature
ni potrdila. "Sem ena od
možnih kandidatk naše
stranke, kar sprejemam kot
precejšnjo odgovornost. Si-
cer pa je do volitev še kar ne-
kaj časa in so zato vrata še
vedno odprta tudi drugim

kandidatom." Zaveda pa se,
da novega župana čaka trdo
delo, saj je prepričana, da je
mogoče v Bohinju narediti še
veliko več. "Obstajajo števil-
ne neizkoriščene možnosti; z
več projekti bi bilo možno v
Bohinj pripeljati več denar-
ja." Za najverjetnejšega žu-
panskega kandidata stranke
LDS v Bohinju velja Dušan
Vučko, ki prav tako pravi, da
o tem še ni sprejel dokončne
odločitve, obenem pa dodal,

da še nikoli ni rekel ne. V Bo-
hinju, pravi, bi bilo treba
marsikaj spremeniti, tudi
prioritete. Prav tako bi bilo
po njegovem treba zmanjšati
stroške funkcioniranja obči-
ne, ki so se v zadnjih štirih le-
tih povečali za 67 odstotkov,
in javna sredstva bolj ciljno
usmeriti v projekte, s kateri-
mi bo Bohinj spet postal turi-
stični kraj, ne le izletniška
točka. S svojim kandidatom
naj bi na volitvah zagotovo
nastopila tudi stranka NSi,
nam je zatrdil Jože Cvetek,
ali bo to on, pa se še niso do-
končno odločili. Kandidat
stranke SD pa naj bi bil neu-
radno direktor Gozdnega go-
spodarstva Bled Zvone Šolar,
ki pa pravi, da je o tem še pre-
zgodaj govoriti.

Še precej skrivnostni
Tudi v Bohinju se pojavlja že kar nekaj imen kandidatov, ki naj bi se jeseni
potegovali za županski stolček, a se o tem še nihče noče jasno izraziti.

Križe 

Blagoslov za varno vožnjo

V nedeljo so pripravili ljubitelji motorjev in domači gasilci
tretji Velikonočni moto-zbor v Križah. Pred barom Košuta 
se je zbralo prek tristo lastnikov železnih konjičkov iz 
Slovenije in avstrijske Koroške. Njihova vozila je blagoslovil
župnik Ivo Kožuh, ki jih je priporočil varstvu sv. Krištofa. 
Poudaril je, da so bolj dragoceni od motorjev tisti, ki sedijo
na njih. Tudi organizator Bojan Mertelj je dejal, da je ob 
druženju motoristov glavni namen srečanja predvsem opo-
zorilo za varnost na cesti. Tržiški župan Borut Sajovic je
vsem zaželel lepo vožnjo po krajih občine in jih še povabil
na obisk. S. S.

Po podatkih Osnovnega
zdravstva bi na Gorenj-
skem ta hip potrebovali
vsaj deset zdravnikov: se-
dem na področju splošne
medicine in tri pediatre.

Probleme s pomanjkanjem zdravnikov imajo tudi v Zdravstvenem domu Bled, kjer so  pred
kratkim odprli prenovljeni ambulanti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Bled - Sprememba odloka,
ki ureja obratovalni čas go-
stinskih obratov in kmetij
na območju Bleda, je mož-
nost podaljšanja obratoval-
nega časa razširila tudi na
gostinske lokale ob Cesti
svobode. Po novem bi bili
tako lahko odprti do 1. ure,
ob petkih, sobotah in praz-
nikih pa do 3. ure. Med
svetniki je to izzvalo števil-
ne pomisleke - medtem ko
so se nekateri zavzeli za še
liberalnejši odpiralni čas,
pa so drugi prepričani, da
bo to prineslo več kršitev
javnega reda in miru.

"Na Bledu želimo imeti
elitni turizem, zato se mi
to, da podaljšanje obrato-
valnega časa širimo na vse
lokale ob Cesti svobode, ne
zdi sprejemljivo," je pouda-
rila svetnica Davorina Pirc.
Podobno je razmišljala Lju-
ba Kapus, ki je opozorila,
da so se v preteklosti pono-
či dogajale hude stvari.
Zato se sprašuje, ali si res
želijo turizma, ki prinese
razbijanje. "Občani upravi-
čeno pričakujejo, da jih bo

občina zaščitila," je bila od-
ločna. Povsem drugače pa
je Anton Omerzel prepri-
čan, da je podoba raja pre-
cej žalostna, ker so ponoči
vsi lokali zaprti. "S tem
jemljete kruh ljudem, ki so-
oblikujejo turistično po-
nudbo," je dejal in dodal,
da bi morali med turistično
sezono podaljšanje obrato-
valnega časa dovoliti celo
med tednom. Tudi Ludvik
Kerčmar nima nič proti po-
daljšanju obratovalnega
časa, če bodo obenem po-
skrbeli za varnost. Kot je
razložila vodja oddelka za
pravne in splošne zadeve
Aleksandra Žumer, odlok
že v osnovi predvideva, da
morajo lokali v primeru po-
daljšanja obratovalnega
časa zagotoviti varovanje.
Po besedah župana Janeza
Fajfarja pa bi s spremembo
odloka obratovalni čas lah-
ko podaljšali zgolj trije lo-
kali. Svoje mnenje naj bi v
zvezi s tem podal še sosvet
za varnost, ki bo pregledal
tudi vse pobude svetnikov,
ki se bodo nato o morebitni
spremembi odloka odločili
na naslednji seji.

Obratovalni čas 
spet razburja
Blejski svetniki niso bili enotni glede možnosti
podaljšanja obratovalnega časa tudi za gostinske
lokale ob Cesti svobode.

Kranj

Urbanistične delavnice za oživitev mesta

Občina Kranj bo v sodelovanju z Zavodom za turizem 
Kranj pripravila urbanistične delavnice. Potekale bodo 
pod naslovom Staro mesto jedro - novi obeti, prva pa bo že
danes, 16. aprila, med 17. in 19. uro v prostorih Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine na Tomšičevi 7 v Kranju. 
Delavnico bodo nato pripravili še v naslednjem tednu v 
torek in četrtek, prav tako med 17. in 19. uro. Vse tri delavni-
ce so namenjene tako domačinom kot obiskovalcem 
starega mestnega jedra, pa tudi trgovcem, gostincem ter
upravljavcem in strokovnjakom, ki bodo skupaj preverjali
možnosti za ureditev in oživitev starega mestnega jedra.
Lahko se prijavite po telefonu 04/237 31 28 ali po elektron-
ski pošti mihaela.sustar-gruber@kranj.si, kjer dobite tudi
dodatne informacije. V. S.

Kranj 

Dokumentarec Vsega je kriva Nina 

Zavod za turizem Kranj danes ob 17.30 in 19.30 v rovih 
pod starim Kranjem vabi na projekcijo celovečernega filma,
komedije Vsega je kriva Nina. Prišla bosta tudi avtorja filma
Miha Dulmin in Marko Gajić. Ker je število sedežev 
omejeno, priporočajo rezervacije na info@pelikula.si. S. K.

Darja Ovsenik

Kranj - Jutri, v soboto, se
bodo v dvorani Ekonomske
gimnazije na Zlatem polju v
Kranju na kvalifikacijskem
turnirju Slovenske plesne
lige v latinskoameriških in
standardnih plesih pomerili
najboljši slovenski plesalci.
Na turnirju bo zaplesalo več
kot sto parov v vseh starost-
nih kategorijah - od pionir-
jev, mlajših in starejših mla-
dincev, članov in celo senior-
jev. Tekmovalci se bodo pote-
govali za t. i. rating točke, ki
jih uvrščajo v državno repre-
zentanco in na svetovno le-
stvico. Ob 14. uri se bo začelo
tekmovanje v standardnih
plesih za skupini C in B, ob

15.30 v latinskoameriških, ob
18. uri pa bo tekmovanje sku-
pine A za mlajše mladince,
mladince in seniorje, med
starejšimi mladinci in člani
pa se bodo pari potegovali za
Pokal Slovenije. Na tekmova-
nje so organizatorji povabili
tudi tekmovalce iz držav ne-
kdanje Jugoslavije, kar v zad-
njih letih postaja stalnica. Za-
radi visoke ravni tekmovalne-
ga plesa v Sloveniji namreč
pri nas pridobljene točke na
turnirjih veljajo tudi v njiho-
vih državah. Organizatorji
tekmovanja so poskrbeli tudi
za nagradni sklad za zmago-
valce in pester spremljevalni
program za gledalce - nasto-
pili bodo operni pevec Juan
Vasle in številne plesne sku-

pine. Po besedah Mirana Pri-
teklja, glavnega organizator-
ja, je turnir za Gorenjsko po-
sebna čast, saj so nazadnje
organizacijo turnirja v Kra-
nju prevzeli pred dvema leto-
ma. Na njem pričakuje več
sto gledalcev, še posebej na
sklepnem delu tekmovanja,
ki je zaradi kvalitetnega plesa
in kostumov običajno prava
paša za oči.

Po tekmovanju, predvido-
ma okoli 20. ure, bo Pomlad-
ni ples, ki bo namenjen vsem
ljubiteljem družabnih ple-
sov. Na njem bo veliko dobre
glasbe, ki jo je mogoče slišati
le na svetovnih plesnih tek-
movanjih, prav tako pa na
ples vabijo vse, ki se radi za-
vrtijo na pravem parketu.

Slovenska plesna liga Kranj 

Sejem cvetja

Zavod za turizem Kranj in
Turistično društvo Kranj
organizirata sejem cvetja v
soboto od 8. do 13. ure na
Glavnem trgu v Kranju. Po-
leg sadik balkonskega cvetja
bodo na stojnicah tudi sa-
dike vrtnin in zelišč. S. K.

Boštjan Bogataj

Kranj - Zgodbe o zlorabah
tujih delavcev ne potihnejo.
Ko je Jovica Cvijić opozoril
delodajalca, da naj mu iz-
plača zaostale dele plač, ga
je odpustil. "Pred dvema le-
toma in pol me je Vitomir
Čelić, sicer sosed v Bosni,
zaposlil kot samostojni pod-
jetnik v podjetju Bagat. Za-
radi njega sem lahko prišel
na delo v Slovenijo," srečen
začetek zgodbe opisuje 
Cvijić, sedaj opeharjeni tuji
delavec. Le na začetku je 
delal pri njem, nato ga je
'posodil' podjetju Kačar
Mont, ta pa mariborski Su-
rovini, delo pa opravljal v
Ljubljani. Vedno vsaj dvesto
ur, velikokrat tudi po 250 ur
na mesec (vse podat-ke je
dokazoval z listinami). 

Protest zaradi dolga

"Na Surovini so redno
potrjevali mojo prisotnost
na delu, delodajalec pa mi
je obračunaval le po 160 ur,
pa še tega mi ni v celoti iz-
plačal," pojasnjuje Cvijić, ki
je bil tiho, saj ga je bilo
strah, da izgubi delovno
vizo. Osebno vizo je prejel
po dveh letih, ko se je tudi
opogumil in delodajalcu
oziroma njegovi knjigovod-
kinji pokazal izračun: od
18.500 evrov obračunanih
plač mu je Čelić izplačal 
le deset tisoč evrov, tudi
približno 1700 nadur je iz-
puhtelo v zrak. Le dva dni
po prošnji za izplačilo za-
ostalih plač je v roke dobil
odpoved.

Celić po drugi strani trdi,
da mu je izplačal vse plače,

dolžan mu je le januarsko,
ko je delal manj kot mesec:
"Odpoved je dobil, ker so mi
iz Surovine sporočili, da se
dogajajo tudi kraje, in ne 
le zato, ker ga ni bilo na delo
takrat, ko bi moral biti."
"Odpustil naj bi me zaradi
nevestnega dela, češ da se
24. in 26. decembra nisem
zglasil na delu. Evidence
pravijo drugače," pa pojas-
njuje Cvijić, ki je delodajalca
prijavil inšpektorju (ta je ta-
koj ugotovil sum očitne kr-
šitve delovnopravne zakono-
daje) in ga prek brezplačne
pravne pomoči tudi tožil na
delovnem sodišču. 

Ne upošteva sodbe

"Izredna odpoved je ne-
zakonita, delodajalec ga
mora vzeti nazaj na delo in
povrniti zaostale plače," se
glasi razsodba, ki pa je Če-

lić ne upošteva. Pravi, da je
zamudil na sodišče, saj je
bil takrat na obisku pri bol-
nih starših v Bosni: "Ni me
bilo, oni pa so kar odločili,
da ga moram vzeti nazaj.
Podjetje gre tako ali tako v
likvidacijo, račun je bloki-
ran, le še davčne dolgove
moram poravnati. Enostav-
no ga ne morem več vzeti
nazaj." Tudi zato se je ope-
harjeni bošnjaški delavec
odločil za protest in na avto
nalepil napis: "Vitomir Če-
lić, Bagat s. p., dajte mi
mojo plačo! Lačni smo!" 

Parkiran pred sedežem
njegova podjetja na Ulici
Tuga Vidmarja v Kranju je
čakal na delodajalca, ki pa
mu je, po njegovih besedah,
grozil in potrgal napise z
avta. Cvijić se je zaprl v avto
in poklical policijo. "Ne
vem, kaj lahko še pričaku-
jem, saj sem se obrnil na

številne inštitucije. Vse je
jasno, odločilo je tudi sodiš-
če. Brez plače sem, zato ne
vem, kako bom preživel dru-
žino. Najverjetneje bom mo-
ral 1. maja še iz stanovanja,"
pojasnjuje. Od januarja do
danes so shajali s privarčeva-
nim denarjem od prodaje
premoženja v Bosni.

Po drugi strani Čelić pra-
vi, da se z nekdanjim sode-
lavcem ne more več pogo-
varjati: "Ni mi všeč, da mi
že deset dni dela 'reklamo'
pred mojim stanovanjem.
Pa vendar, tudi če bi mu že-
lel plačati, kot je odločilo
sodišče, ne morem. Tudi
sam moram trdo delati, da
sploh lahko preživim."
Tako delodajalec, ki ne spo-
štuje sodbe sodišča, na ra-
čun Jovice Cvijića pa je po-
vedal še nekaj krepkih in
tudi, da je zaradi njega iz-
gubil zaslužek.

Dajte mi plačo! Lačen sem!
Tako protestira bosanski državljan Jovica Cvijić, ki je več kot dve leti dobival manjšo plačo od 
obračunane in precej manjšo, glede na opravljeno delo. Samostojni podjetnik Vitomir Čelić to zanika,
odpustil naj bi ga zaradi nevestnega dela in neupravičene odsotnosti z dela.

Jovica Cvijić že deset dni protestira in išče pravico tudi zunaj sodišča. / Foto: Gorazd Kavčič



Divja odlagališča
Največja prostovoljska čistilna

akcija bo jutri, 17. aprila, poteka-
la po vsej Sloveniji z namenom,
da bi očistili več tisoč divjih odla-
gališč in odstranili več kot 20 ti-
soč ton odpadkov. Soočeni smo z
dvema problemoma. Prvič s po-
trošniškim načinom življenja, ki
so mu znali prisluhniti proizva-
jalci materialnih dobrin in trgo-

vina, tem pa zvesto sledijo sred-
stva javnega obveščanja, saj smo
pod večnim pritiskom reklamira-
nja vsega, kar človek potrebuje in
česar sploh ne, in drugič, kam z
vsem, kar smo nabavili, ko to po-
stane odpadek. 

Kljub temu da smo šele na za-
četku poti pri obvladovanju od-
padkov, smo že marsikaj posto-
rili: s predpisi je domala urejeno
vse, kar naj bi /so podrobneje
uredile občine, organizacije in
posamezniki in lahko se pohva-
limo, da v veliki meri ločeno
zbiramo komunalne in druge
odpadke, urejena so odlagališča
in zbirni centri za ločevanje od-
padkov.

Kaj je torej narobe z nami,
da imamo na tisoče črnih odla-
gališč? Odgovorov je več: prvič,
še vedno se del prebivalstva ne-
odgovorno obnaša, izrablja to-
lerantnost svojih sosedov in kra-
janov, ki njihovih protizakoni-
tih ravnanj ne prijavljajo pri-
stojnim organom, in drugič, za
taka ravnanja tudi niso sankci-
onirani, saj je neučinkovitost
izvajanja predpisov s strani ob-
čin in njihovih organov ter nepri-
sotnost, marsikdaj tudi neuskla-
jenost redarskih ter inšpekcijskih
služb na vseh nivojih in podro-
čjih nekaj tako vsakdanjega, da
se kršiteljem ni bati pregona, kaj
šele plačila kazni in prevzema
stroškov za sanacijo divjega odla-

gališča in za vzpostavitev prejš-
njega stanja v naravi. Bojim se,
da se prav ta del prebivalstva, ki
je povzročitelj črnih odlagališč, ne
bo udeležil sobotne akcije skupaj
z vsemi prostovoljci, ki bodo nji-
hove packarije zbirali in odnaša-
li na za to dogovorjena mesta. 

Bomo prihodnje leto vajo po-
novili? Znova zbrali ljudi in
sredstva in sami uredili svoje oko-
lje, torej opravili delo, ki ga niso
storile neučinkovite občinske in
druge upravne in javne službe, ki
so odgovorne za red tudi na po-
dročju odpadkov? 

Skoraj vsaka vas ali mesto
ima svojo zgodbo. V občini Ži-
rovnica so posamezniki večkrat
nasuli odpadni gradbeni mate-
rial na pašnik nad vasjo Rodi-
ne. Po desetih mesecih so še
vedno tam, čeprav so bili pri-
javljeni vsem ustreznim služ-
bam. Vendar niti lastnik zem-
ljišča niti občinski organi niti
inšpekcija niso storili ničesar.
Kupi so še vedo tam. Nekateri
pravijo, da ni vredno omenjati
nekaj odpadkov, saj jih je dru-
god po naši občini na tone. S
tem se ne strinjam: vsako divje
odlagališče je slika našega rav-
nanja, naše občine in odraz
uradov, ki so za to odgovorni.
In to je vse! 

Marija Zupančič - Vičar 
Rodine 51, Žirovnica 

Očistimo 
Slovenijo!

Toplo pozdravljam vsesloven-
sko akcijo Očistimo Slovenijo!
Močno pa me moti dejstvo, da ti-
stih, zaradi katerih je akcija na-
stala, torej tistih, ki so krivci za
vso nesnago v naravi, verjetno na
akcijo ne bo! Kazalo bi okrog div-
jih odlagališč namestiti skrite ka-
mere, nato pa krivce kaznovati z
družbeno koristnim delom - celo-
letnim prisilnim pobiranjem od-
padkov. Enako pozivam lastnike
psov na akcijo, kjer naj poberejo
vse pasje iztrebke! Vzporedno s to
akcijo poteka na blejski komuna-
li akcija razdeljevanja sortirnih
zabojnikov za odpadke. To pod-
piram. Nekaj pa me vseeno moti.
V Sloveniji znajo naši vodje kaj
hitro uvesti evropske cene, čeprav
nimamo evropskih plač in pokoj-
nin. V trgovini pa je tudi vsaka
embalaža zaračunana, naj bo
vrečka, plastenka ali konzerva,
da o papirju sploh ne govorim.
Glede na dejstvo, da bodo tako
postale naše sortirane smeti stra-
teška surovina, še tu posnemaj-
mo Evropo in po zgledu Švedske
nagradimo ločevalce. S tem bi
akcija zagotovo uspela! Lep po-
zdrav, se vidimo na akciji!

Jože Kogoj, 
Sp. Gorje 

Kranj

Planinski izlet na jadranska otoka

Planinsko društvo Iskra Kranj je od 2. do 5. aprila pripravilo
izlet na jadranska otoka Rab in Sv. Grgur. Letošnji izlet je bil
že petnajsti po vrsti. Vsako leto obiščejo drugo skupino oto-
kov, vse od Krka pa do Mljeta. Vsakič je glavni cilj najvišji
vrh izbrane skupine otokov, vzpon še na kak vrh sosednje-
ga otoka, velikonočni zajtrk - piknik in nagradno ocenjeva-
nje pirhov. Letos so se udeleženci povzpeli na 408 metrov
visoki Kamenjak na Rabu in na 225 metrov visoki Standarac
na otoku Sv. Grgur. Pripravili so tudi ribji piknik in si ogle-
dali zgodovinsko turistične zanimivosti - taborišče politično
spornih žensk na Sv. Grgurju ter spominsko znamenje z
grobišči taboriščnikov druge svetovne vojne na Rabu. P. L.

Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik 
zadnji dve leti postopoma ures-
ničuje desetletje staro idejo o
rekreacijski poti ob reki Kam-
niški Bistrici, ki bi potekala od
njenega izvira pa vse do izliva v
občini Dol. Medtem ko so v
Domžalah v okviru omenjene-
ga projekta uredili že večji del
načrtovanih poti, so v Kamni-
ku pred dnevi slovesno odprli
del prednostnega odseka od
mesta Kamnik do bivše tovar-
ne Stol na Duplici, kjer je pred-
videna sprehajalna pot ob le-
vem bregu reke. "Območje na
levem bregu Kamniške Bistri-
ce med brvjo pri Titanu na se-
veru in trgovsko cono Perovo
na jugu je zasnovano kot par-
kovna površina z otroškimi ig-
rali in prostori za počitek ter
druženje ter predstavlja nekak-
šen zeleni vstop v mesto. Zgra-

dili smo asfaltirano sprehajal-
no pot v širini 2,5 metra, ki je v
celotni dolžini osvetljena s par-
kovno javno razsvetljavo. Po-
memben element ureditve je
zaščitna ograja na bregu vodo-

toka, saj je bila sorazmerno str-
ma brežina do zdaj nezavaro-
vana. Na delu, kjer se pot naj-
bolj približa regionalni cesti, je
postavljena tudi varovalna
ograja," je novi odsek predsta-

vil župan Tone Smolnikar.
Gradnja rekreacijske poti so bo
letos nadaljevala do nove pove-
zovalne ceste, predviden pa je
tudi prehod pod novim mo-
stom čez Kamniško Bistrico.

Nova rekreacijska pot 

Slavnostno odprtje novega odseka rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici

Škofja Loka 

Poškodovan most v Moškrinu

Ta teden so na lokalni cesti Binkelj-Križna gora v vasi
Moškrin ugotovili poškodbe prepusta potoka, ki služi kot
most čez potok. Most je zaradi starosti in težkega prometa,
ki je potekal čezenj, močno poškodovan, ponekod se vidi
celo železna armatura. Vse kaže, da bo treba zgraditi nove-
ga. Zaradi poškodb so takoj prepovedali promet čez prepust
s tovornimi in drugimi težjimi vozili, je pa trenutno čezenj
dovoljen promet z osebnimi vozili. V teh dneh bodo us-
posobili občinsko cesto med Moškrinom in Pevnim za
dovoz intervencijskih in komunalnih vozil v vas Moškrin, od
takrat dalje bo v Moškrin z intervencijskimi in komunalnimi
vozili mogoče dostopati s ceste, ki vodi v naselje Pevno.
Projektanti pa bodo kar najhitreje pripravili načrte za grad-
njo novega prepusta, pravita Miha Bizjak in Nikolaj Kržišnik
z občine Škofja Loka. D. Ž.

Jezersko 

Finančna kriza ni prizadela proračuna

Ob obravnavi zaključnega računa občine Jezersko so ugo-
tavljali, da finančna kriza lanskega proračuna ni prizadela.
Lani so sicer pridelali za okoli 78 tisoč evrov primanjkljaja
(ob okoli 885 tisoč evrih letnih prihodkov), a so ga uspešno
pokrili iz prenesenih sredstev preteklega leta. Posebnost
minulega leta je tudi dejstvo, da je občina lani dobila največ
denarja iz evropskih virov doslej. Pričakovali so še delež so-
financiranja razgledne in turistično informativne točke, a
doslej tega denarja še ni bilo. Pričakujejo pa evropsko sofi-
nanciranje kanalizacije. Za obnovo Češke koče so čakali na
razpis švicarskega finančnega mehanizma, vendar je bila pri
tem neuspešna že državna služba za evropske zadeve.
Letos se bodo za Češko kočo prijavili na razpis ministrstva
za gospodarstvo, vendar je zaradi svojih meril po mnenju
občinske uprave diskriminatoren, zato jih nameravajo spod-
bijati. V vsakem primeru pa sta streha in peč v Češki koči
nujno potrebni obnove. D. Ž.

Mengeš

Za onesnaženje vode kriva kamniška komunala

Dva tedna po hudem onesnaženju pitne vode v Mengšu, ki
je povzročilo nemalo zdravstvenih težav in veliko slabe vol-
je zaradi domnevno nezadostnega obveščanja občanov, je
znano, kdo bo za onesnaženje odgovarjal. Obtožbe direk-
torja JKP Prodnik Marka Faturja že takoj po ugotovitvi
nepravilnosti, da so za vdor fekalij v javni vodovod krivi
kamniški komunalci, ki so v občini Komenda opravljali
vzdrževalna dela, so se izkazale za upravičene. Zdravstveni
inšpektor je namreč ugotovil, da delavci Komunalnega pod-
jetja Kamnik cevovoda, v katerega so vdrle fekalije, pred
priključitvijo na sistem niso dovolj očistili, zato bodo zoper
odgovorne uvedli prekrškovni postopek. Direktor kamniške
komunale Bojan Klemen nam vse od onesnaženja komen-
tarja na dogajanje še ni poslal. Prekrškovni ukrep pa čaka
tudi JKP Prodnik, saj so inšpektorji ugotovili, da obveščanje
Mengšanov o onesnaženju pitne vode ni bilo ustrezno. J. P. 

Udeleženci izleta na vrhu Standarca
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Vilma Stanovnik

Bled, Ljubljana - S tekmami
Hrvaška - Velika Britanija
(ob 13. uri), Južna Koreja -
Madžarska (ob 16.30) in
Poljska - Slovenija (ob 20.
uri) se jutri v hali Tivoli v
Ljubljani začenja svetovno
prvenstvo v hokeju na ledu
Divizije I, skupine B. Ker se
bo v najmočnejšo skupino
svetovnega hokeja uvrstila le
zmagovalna ekipa prvenstva,
so si naši reprezentanti in
vodstvo hokejske zveze že
pred pripravami zastavili cilj:
dokazati, da so med vsemi
sodelujočimi ekipami naj-
boljši. To pa seveda ne bo
lahko delo, dokaz za to pa sta
bili tudi pripravljalni prija-
teljski tekmi v minulem ted-
nu, ko so se varovanci selek-
torja Johna Harringtona v
ponedeljek najprej na Bledu
pomerili z Japonci, v sredo
pa v Tivoliju še z Danci. 

Že pred tekmo proti ekipi
Japonske so s širšega repre-
zentančnega seznama izpa-
dli branilci Boštjan Groznik,
Igor Cvetek in Žiga Svete, po
tekmi na Bledu, ki so jo naši
šele po kazenskih strelih do-
bili z rezultatom 3 : 2, pa sta

se selektor in njegov pomoč-
nik Dany Gelinas za sodelo-
vanje zahvalila še dvema
mladima napadalcema: An-
žetu Ropretu in Robertu Sa-
boliču. V sredo zvečer so
naši igrali še proti ekipi Dan-
ske, ki jo maja čaka svetovno
prvenstvo elitne divizije.
Naši so izgubili s 3 : 5, po tek-
mi pa so mesto med Harring-
tonovimi izbranci izgubili še
napadalca Matej Hočevar in
Marjan Manfreda ter brani-

lec Blaž Gregorc. Tako sedaj
reprezentanca šteje 24 čla-
nov, to pa so: vratarji Robert
Kristan, Andrej Hočevar in
Aleš Sila, branilci Žiga Pav-
lin, Mitja Robar, Greg Kuz-
nik, Jakob Milovanovič, Sa-
bahudin Kovačevič, Andrej
Tavželj, Aleš Kranjc, Luka
Vidmar in Klemen Pretnar
ter napadalci Andrej Hebar,
David in Marcel Rodman,
Tomaž Razinger, Jan Mur-
šak, Jan Urbas, Žiga Pance,

Aleš Mušič, Mitja Šivic, Rok
Tičar, Žiga Jeglič in Boštjan
Goličič. Če se Žiga Pavlin z
ekipo Renona uvrsti v finale
italijanskega prvenstva, naj
bi ga nadomestil Blaž Gre-
gorc.

Naše hokejiste po jutriš-
njem prvem obračunu s Pol-
jaki nato v nedeljo ob 20. uri
čaka tekma s Hrvaško, v to-
rek z Veliko Britanijo, v sre-
do z Južno Korejo in v petek
z Madžarsko. 

Šteje le prvo mesto
Jutri se v Tivoliju začenja svetovno prvenstvo Divizije I, skupine B, cilj naših hokejistov pa je zmaga
in ponovna uvrstitev v elitno hokejsko skupino.

Vilma Stanovnik

Grosuplje - Skoraj tako širok
nasmeh kot po zmagi na tek-
mi svetovnega pokala v smu-
čarskih poletih se je minulo
sredo prikradel na obraz Ro-
bija Kranjca, ko je sedel na
nov motocikel BMW S 1000
RR. Leteči Kranjčan, ki je se-
veda bolj znan po podvigih
na letalnicah kot na motorju,
je že dolgo tudi ljubitelj mo-
torjev in njegova želja po za-
ključeni olimpijski sezoni je
bil nov motocikel, ki so mu
ga po ugodnejši ceni pripra-
vili v Avtovalu v Grosupljem,
opremljen pa je z izpušnim
sistemom Akrapovič. Zato
sva se tokrat več kot o skokih
z Robijem pogovarjala o mo-
torjih.

Zaradi prihajajoče sezone si
lani niste vzeli časa za dopust.
Je bilo letos drugače?

"Z ženo Špelo ter Rokom
Urbancem in njegovo punco
smo šli na kratek oddih na
Tajsko. Bilo je super, vreme je
bilo čudovito in res smo se
lahko spočili. Sedaj pa so se
znova začeli treningi, treni-
ram že od prejšnjega četrtka."

Motorji so vaša strast, kakš-
nega imate?

"Lani sem se vozil s Suzu-
kijem GSX 1000, vendar
sem ga prodal, saj to ni bil
motor za vožnjo skupaj z
ženo, večino sem ga imel le
za na dirkališče. Zato sem si
želel primernejši motor in
izbral sem si BMW. Dogovo-
ril sem se z Avtovalom in ga
dobil pod ugodnejšimi pogo-
ji, prav tako sem dobil izpuš-
ni sistem Akrapovič."

Kaj vam pomeni vožnja z
motorjem?

"Lahko rečem, da pred-
vsem sprostitev in užitek. Se-
veda po cesti vozim počasi,
kadar si želim hitre vožnje,
grem na Grobnik. Mislim,
da je varnost na prvem me-
stu, zato rad grem tudi na ak-
cije varne vožnje. Kot šport-
nik sem zaposlen na policiji,
sem tudi član moto kluba
IPA in ta konec tedna grem
na Vransko."

Kakšna je bila vaša najdaljša
pot z motorjem?

"Žal za vožnjo z motorjem
nimam prav veliko časa, mis-
lim pa, da je bila najdaljša

pot v enem dnevu, ko sem
šel z motorjem na Pag in na-
zaj v Kranj."

Imate kakšno sporočilo za
motoriste?

"Predvsem jim sporočam,
naj bodo na cesti strpni, saj je
asfalt na začetku sezone še
mrzel, vozniki v avtomobilih
pa motoristov še niso vajeni
in nanje niso dovolj pozorni."

Hiter je samo na dirkališču
Naš skakalni šampion Robert Kranjec te dni uživa tudi na motorju, kot policist pa opozarja, da ceste
niso dirkališče in da je obilico adrenalina mogoče sprostiti na bližnjem Grobniku.

Naši hokejisti, ki na Bledu še niso zaigrali v popolni postavi, z igro niso navdušili. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Jesenice - Znano je, da je
upravni odbor HK Acroni Je-
senic, na čelu s predsedni-
kom Slavkom Kanalcem
prejšnji teden na seji sklenil,
da šesterici hokejistov: Ga-
bru Glaviču, Andreju Hebar-
ju, Mihi Rebolju, Alešu Re-
marju, Davidu Slivniku in
Anžetu Terlikarju odpove
pogodbe. Čeprav incident še
ni dobil epiloga, saj preiska-
va ni zaključena, pa so v za-
četku tedna kaznovani hoke-
jisti (med podpisniki je iz
zgornje šesterice izvzet re-
prezentant Andrej Hebar)
znova napisali pismo za jav-
nost in v njem sporočili, da
so ogorčeni nad reakcijo klu-
ba. Prav tako zatrjujejo, da
trenerja niso pretepli.

"Hokejski klub nam je
dolžan približno sto tisoč ev-

rov, in to je pravi razlog, da
Zvone Šuvak iz ozadja dela
prostor na naš račun za svo-
je nove nakupe," pravijo ho-
kejisti in dodajajo: "Obsojeni
smo vnaprej, nemoralno in
na nesprejemljiv način.
Predsednik kluba ne govori
resnice, ko zatrjuje, da se mi
nismo želeli z njim pogovo-
riti. Klub je sprožil afero iz-
ključno zaradi premoženj-
skih interesov," tudi zatrjuje-
jo hokejisti in dodajajo: "Mi
nismo pripravljeni na to, da
klub z denarjem, ki smo ga
pošteno zaslužili in ki bi
nam ga moral izplačati, pla-
čuje hotelske in druge raču-
ne v Kranjski Gori." 

Hokejisti ne 
priznajo krivde
Hokejisti Acronija Jesenic, ki naj bi v Ratečah
pretepli trenerja Mika Posmo, so to znova
zanikali, hkrati pa so ogorčeni nad reakcijo 
vodstva kluba.

Skakalec Robert Kranjec se je prejšnji teden že začel
pripravljati na novo sezono, s širokim nasmehom pa se je
usedel tudi na nov motor.

Trata pri Škofji Loki

Loški balinarji jutri proti italijanskim prvakom

Jutri se začenjajo četrtfinalni obračuni za naslov evropskih
klubskih prvakov v balinanju. Naši prvaki, ekipa Lokateksa
Trate, bodo prvo tekmo igrali doma, pomerili pa so bodo z
italijanskimi prvaki, ekipo Ivrea. Kljub slovitim balinarskim
imenom v italijanskem moštvu so Tračani prepričani, da jih
lahko premagajo, saj so si za cilj letošnje sezone zastavili
uvrstitev med štiri najboljše evropske ekipe. Kot je povedal
vodja ekipe Lokateksa Trate Bojan Berčič imajo srečo, saj ni-
majo težav s poškodbami, tako da lahko računa na vse igral-
ce: Dejana Smeha, Dejana Mlinarja, Uroša Veharja, Damja-
na Sofronievskega, Jureta Kozjeka, Miho Tomšeta, Romana
Benceta, Davida Širclja in Jureta Štancarja. Jutrišnja tekma
se bo na balinišču na Trati začela ob 14. uri, povratno sreča-
nje v Italiji pa Ločane čaka med prvomajskimi prazniki. V. S.

Šenčur

Šenčursko nogometno igrišče je zakleto

Poleg prvih polfinalnih tekem v slovenskem nogometnem po-
kalu (Domžalčani so pri Nafti iztržili ugoden izid 1 : 1) je bil
minulo sredo odigran 20. krog v 2. SNL. Garmin Šenčur je na
svojem nogometnem igrišču gostil Belo krajino iz Črnomlja.
Šenčurjani so začeli zelo dobro in svojo premoč kronali v 23.
minuti, ko je zadel Senad Tiganj. Tudi v nadaljevanju so bili
boljši, še najlepši priložnosti za povišanje vodstva pa so ime-
li v 58. in 88. minuti tekme. Sodnik je kar dobro podaljšal igro
in nogometaši Bele krajine so v sedmi minuti podaljšane igre
izenačili na 1 : 1 in s prvo zmago Garmin Šenčurja na doma-
čem igrišču ni bilo nič. Triglav Gorenjska je z goloma Dejana
Burgarja in Roka Dolžana zmagal pri Livarju v Ivančni Gorici
in se vodilnemu Primorju, ki je tokrat igral neodločeno 0 : 0,
spet približal na tri točke razlike. Oba gorenjska drugoligaša
bosta spet igrala že to nedeljo v Kranju, kjer se bo ob 17. uri
začela tekma Triglav Gorenjska - Garmin Šenčur. J. M.

Kranj

Matej Nastran osvojil pokal 

Minulo sredo je bila odigrana povratna tekma v evropskem
pokalu plavalne federacije LEN Trophy. V finale sta se uvrsti-
la RN Savona (Italija) in Cattaro Maximus (Črna gora), za ka-
terega igra Kranjčan Matej Nastran, ki je tudi reprezentant
Slovenije in nekdanji igralec kranjskega Triglava. Po dveh
izenačenih tekmah je na zadnji odločil podaljšek, v katerem
so se usepha veselili Matej in soigralci. J. M.
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Radovljica je Linhartovo mesto. Po njem se imenuje marsikatera 
ustanova in glavni trg, na dan njegovega rojstva praznujemo občinski
kulturni praznik, pred dvema letoma pa mu je Mestni muzej Radovljica
v sodelovanju s Slovenskim gledališkim muzejem posvetil še razstavo

Anton Tomaž Linhart (1756-1795).

Zdaj premišljujem o tem, kako bi 
mogel postati znan.

Z naslovom so avtorji želeli povedati, da so Linhartova osebnost, 
njegovo delo in doba, v kateri je živel, v slovenski javnosti v mnogočem
še skrivnost, a ga bo nadaljnje raziskovanje in predstavljanje javnosti
bolj približalo; postal nam bo bolj znan.

Linhartova podoba nam je bila doslej znana zgolj kot silhueta iz pes-
niške zbirke Blumen aus Krain (Cvetje s Kranjskega) iz leta 1781, ki
pa so ji kasneje nekateri umetniki poskušali vtisniti poteze izraza ob-
raza. Med temi je najbolj znana risba akademskega slikarja Božidar-
ja Jakca, ki je bila tudi podlaga za logotip radovljiške razstave.

Nedavno odkritje portreta Antona Tomaža Linharta 
v Avstrijski nacionalni knjižnici na Dunaju pa je bil dogodek, 

o katerem želimo spregovoriti 

na kulturnem večeru
v ponedeljek, 19. aprila 2010, ob 18. uri v dvorani prvega

nadstropja radovljiške graščine.

Medse smo povabili odkritelja podobe izr. prof. dr. Dragana 
Božiča, znanstvenega svetnika na Inštitutu za arheologijo ZRC

SAZU, Iva Svetino, direktorja Slovenskega gledališkega muzeja 
in soavtorja razstave v Radovljici, in dr. Ferda Šerbelja,

muzejskega svetnika Narodne galerije.

Spregovorili nam bodo o odkritju in o tem, kaj znana podoba 
našega razsvetljenca lahko pomeni za nadaljnje raziskovanje njegovega

življenja, za slovensko literarno in umetnostno zgodovino 
in za razstavo v Radovljici.

Prireditev bo povezovala Verena Štekar-Vidic, 
direktorica Muzejev radovljiške občine.

Obetamo si lep večer, zato vljudno vabljeni!
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Petinsedemdeset ev-
rov je strošek odvoza nepra-
vilno parkiranega vozila v
Kranju, Cerkljah in Tržiču.
Polno ceno boste plačali tudi
v primeru, če se vrnete k
avtu v času, ko ga še nalaga-
jo na vozilo za odvoz vozil,
po domače na pajka. "Če je
avto na tleh in nanj nameš-
čajo klešče, je strošek 38 ev-
rov," je povedal vodja Med-
občinskega redarstva Kranj
Slavko Savič. Poleg tega bo-
ste v vsakem primeru plačali
še kazen za nepravilno par-
kiranje, ki znaša od 40 do
250 evrov, odvisno od tega,
kje ste parkirali. Strošek od-
voza se vedno plača v celoti,
kazen za nepravilno parkira-
nje pa se razpolovi, če jo pla-
čate v osmih dneh po pra-
vnomočnosti plačilnega na-
loga. Največ tvegate, če par-
kirate na mestih za invalide,
čeprav do tega niste upravi-
čeni, ter na pločnikih. In kaj,
če so vam avto že odpeljali?
"Vozila koncesionar Andrej
Ančimer deponira pri Mer-
kurju ob železniški postaji v
Kranju. Pred prevzemom je
treba obvezno plačati 75 ev-
rov. Če ne pridete ponj še isti
dan, vam bodo za vsak na-
slednji dan deponiranja za-

računali 4,17 evra za registri-
rano vozilo. Odvoze tudi jav-
ljamo na policijsko postajo
za primer, če kdo misli, da
so mu avto ukradli," je razlo-
žil Savič. 

Lani so izdali 7799 prekr-
škov za nepravilno parkira-
nje, od tega je bilo 684
odredb za odvoz vozil. "Vsa-
ko vozilo, še preden ga za-
čnemo nalagati na pajka,
dvojno fotografiramo. Naj-
prej to stori redar, potem še
koncesionar. To je pomemb-

no zato, da ne bi kakšnih sta-
rih poškodb na vozilu pripi-
sali prevozu s pajkom in za-
htevali odškodnino," je pove-
dal sogovornik. 

Doslej se še ni zgodilo, da
lastnik ne bi prišel po avto.
V primeru, da ne bi, Savič
pojasni: "Tri mesece je avto
lahko na deponiji, potem bi
vozilo komisijsko odprli in
poskušali ugotoviti, kdo je
lastnik. Če bi bilo vozilo
manjše tržne vrednosti, bi
ga dali v razgradnjo, stroške

pa zaračunali v skladu z od-
lokom zadnjemu lastniku
vozila. Avto višje tržne vred-
nosti bi šel po cenitvi na jav-
no dražbo." Vozila na depo-
niji so varovana, niso pa pod
streho. Kdo bi torej kril ško-
do v primeru, da bi prišlo do
poškodbe zaradi toče, še po-
jasni sogovornik: "Po po-
godbi mora imeti koncesio-
nar to ustrezno zavarovano,
kar pomeni, da bi škodo v
tem primeru povrnila zava-
rovalnica." 

V pajkovi mreži za 75 evrov
S parkiranjem na mestu za invalidne osebe, čeprav do tega niste upravičeni, tvegate, da vam bo v
Kranju pajek odpeljal avto. 

Pajek je neusmiljen, še zlasti do avtomobilov, parkiranih na mestih za invalide in na pločnikih.
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Matjaž Gregorič

Kranj - V zadnjem obdobju
se je povečalo število ropov
poštnih poslovalnic, tudi go-
renjske pri tem niso izjema.
Na Pošti Slovenije si zato
prizadevajo, da bi okrepili
varovanje objektov in zapo-
slenih, pri čemer sodelujejo
tudi s policijo. Med vrstami
kriminalnih dejanj najbolj
izstopajo ropi in roparske
tatvine ter vlomi in poškodo-
vanja tujih stvari, torej kazni-
va dejanja, ki povzročajo ma-
terialno škodo in psihosoci-
alno obremenjujejo oziroma

ogrožajo zaposlene in upo-
rabnike poštnih storitev. V
zadnjem obdobju prihaja do
naraščanja števila ropov,
medtem ko je bilo v obdobju
od 2004 do 2009 na leto 
od pet do devet ropov, samo
v letošnjih treh mesecih že
devet. Čeprav je višina odtu-
jene gotovine pri posamez-
nih ropih relativno nizka in
ni povzročena velika dodat-
na gmotna škoda, naraščajo-
če število kaznivih dejanj
Pošto Slovenije skrbi, še zla-
sti, ker so pri teh kaznivih
dejanjih potencialno ogrože-
ni tako zaposleni kot tudi

uporabniki poštnih storitev.
Pošta Slovenije je sprejela
nekaj poostrenih varnost-
nih ukrepov, med katere
sodi dodatno fizično varova-
nje posameznih poštnih po-
slovalnic ob določenih dne-
vih, glede na oceno ogrože-
nosti. Varnostniki družb za
zasebno varovanje, s kateri-
mi ima Pošta Slovenije skle-
njene pogodbe, izvajajo po-
gostejše in nepričakovane
nadzore pošt, nekatere poš-
te so dodatno opremljene s
sistemom video nadzora,
zaposleni pa so dodatno
opozorjeni na dosledno

upoštevanje varnostnih na-
vodil.  Pošta Slovenije ob ak-
tivnostih preprečevanja kaz-
nivih dejanj vodi tudi aktiv-
no politiko pomoči žrtvam
tovrstnih kaznivih dejanj.
Hkrati je za zmanjšanje var-
nostnih tveganj pomemben
tudi samozaščitni element;
usposabljanje zaposlenih
na področju zagotavljanja
varnosti, zlasti osebne, šele
nato premoženja, redno in-
formiranje o oblikah samo-
zaščite in varnostnih ome-
jitvah poslovanja z gotovino
in vrednostnimi pošiljkami
in podobno.

Ukrepi za boljše varovanje pošt
V samo treh mesecih je bilo devet ropov ali poskusov ropa poštnih poslovalnic, 
med drugim tudi na Slovenskem Javorniku.

Kranj, Šenčur 

Izginila avtomobil in kombi 

Ljubitelji tuje štirikolesne pločevine so v začetku tedna spet
udarili. Neznani storilec je v ponedeljek čez dan s parkirne-
ga prostora podjetja na Laborah odpeljal Volkswagnovega
Golfa letnik 2005 kovinsko svetle sive barve. Na njem so bile
tablice z registrsko številko MB C4-48N. V noči na torek pa
je s parkirnega prostora v obrtni coni v Šenčurju nekdo
odpeljal kombinirano vozilo Peugeot Boxer bele barve letnik
2006 z registrsko številko LJ 19-9EJ. Na bočnih straneh vozi-
la je turkizno moder napis Mides International. 

Virmaše

Hudo poškodovana peška

V  soboto dopoldne se je v Virmašah zgodila prometna nes-
reča med voznico osebnega avtomobila in peško. 46-letna
peška, doma iz okolice Škofje Loke, se pri odcepu za lokalno
cesto Papirnica-Virmaše-železniška postaja pri prečkanju
ceste ni prepričala, če to lahko varno stori, in pri tem stopila
pred osebni avtomobil, ki ga je vozila 41-letna Škofjeločanka.
Voznica ji je ponudila prevoz v zdravstveni dom, kar je od-
klonila, zato jo je odpeljala domov. V ponedeljek je peška
zaradi hudih poškodb vendarle odšla k zdravniku. M. G.

Marjana Ahačič

Radovljica - Radovljiški po-
licisti so zadovoljni s pro-
metno varnostnimi razme-
rami v občini, predvsem za-
radi dejstva, da kljub pove-
čanemu številu prometnih
nesreč lani niso beležili
smrtnih žrtev. Kot ugotav-
ljajo v svojem poročilu za
lansko leto, se je v primer-
javi z letom prej obseg kri-
minalitete nekoliko pove-
čal, na področju kršitev jav-
nega reda pa so opravili
manj intervencij. V zad-
njem času pa občane opo-
zarjajo, naj bodo predvidni
pred neznanci, ki prihajajo
na vrata in prosijo za 
pomoč. Že večkrat so bili
namreč obveščeni o lju-
deh, največkrat državljanih

vzhodne Evrope, ki pod
pretvezo, da so žrtve narav-
nih nesreč v svojih državah,
brez ustreznega dovoljenja
od vrat do vrat pobirajo
prostovoljne prispevke. Ne-
kateri, kot poudarjajo poli-
cisti, dobrodelni čut obča-
nov izkoristijo tudi za izvr-
ševanje tatvin iz stanovanj
in stanovanjskih hiš. "Zara-
di zagotavljanja varnosti in
varnosti vašega premoženja
policisti svetujemo, da ne-
znanih oseb ne spuščate v
notranjost svojih stanovanj-
skih objektov, ne puščajte
teh oseb brez nadzora ob
odprtih vratih svojih stano-
vanjskih hiš in stanovanj
ter ne odpirate in razkazuj-
te vsebine svoje denarnice
pred neznanci. Če ste kljub
temu žrtev tatvine, takoj po
dejanju pokličite policijo na
interventno številko 113,"
opozarjajo policisti. "Lahko
pa policiji pri izsleditvi sto-
rilca precej pomagate, če si
dobro zapomnite ali takoj
zapišete predvsem osebni
opis sumljivih oseb, registr-
sko številko, barvo, znamko
in tip vozila ter smer, ka-
mor so storilci pobegnili."  

Lani boljša prometna varnost
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Zadolženost občin

Centri za socialno delo dobivajo
vse več prošenj za socialno 
podporo. Stran 11

Tanja Šumrada: ”Število 
kmečkih lastovk tudi v Sloveniji
upada.” Stran 12

Od sedemindvajsetih gorenjskih občin jih je bilo ob koncu
minulega leta brez dolga devet, druge so bile zadolžene za
skupno 39 milijonov evrov. Zadolžujejo se predvsem zaradi
naložb oz. zato, da lahko pridobijo tudi državni in evropski
denar. Na sliki: poslovna cona, ki je tudi "kriva" za
zadolženost komendske občine. / Foto: Tina Dokl

Karlo Pesjak že štiri desetletja
živi na Švedskem, a se vedno
rad vrača v Kovor. Stran 13
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Občine

Danica Zavrl Žlebir

Najbolj zadolžena občina
na Gorenjskem je škofjelo-
ška, ki je imela ob koncu leta
2009 za 8,3 milijona evrov
dolga, še leto poprej le 2,2
milijona. Mestna občina
Kranj ji sledi z zneskom 8,2
milijona, njena zadolženost
pa se je v letu dni več kot
podvojila. S 4,6 milijona evri
dolga jima sledi občina Tr-
žič, ki ima v primerjavi z le-
tom poprej še enkrat večji
dolg. Če so gorenjske občine
še ob koncu leta 2008 ban-
kam dolgovale 18,8 milijona
evrov, so sedaj zadolžene za
skoraj 39 milijonov, na vsa-
kega Gorenjca pa bi tako po
izračunu prišlo za 125 evrov
dolga. Najbolj zadolžena na
število prebivalcev je znova
občina Škofja Loka s skoraj
368 evri, druga občina Ko-
menda, kjer je dolg na prebi-
valca 302 evra, skoraj enak
znesek smo izračunali tudi
za občino Tržič. 

Le petina brez dolga

S podatki so nam postregli
na ministrstvu za finance,
kjer v skladu z zakonom o fi-
nanciranju občin izdajajo so-
glasje za vsako zadolžitev ob-
čin, pri katerem črpanje in
odplačilo posojila nista v is-
tem proračunskem letu.
"Lani so na ministrstvo za fi-
nance poslale zahtevo za iz-
dajo soglasja za zadolžitev

103 občine. Po preveritvi po-
slanih podatkov in skladno z
izpeljanimi postopki, ki jih
za zadolževanje predpisuje
pravilnik o postopkih zadol-
ževanja občin, so bila tem
občinam tudi izdana soglasja
za zadolžitev v skupni višini
185,6 milijona evrov," sporo-
čajo z ministrstva za finance.  

Po zakonu o financiranju
občin se občina v tekočem
proračunskem letu lahko za-
dolži, če odplačilo obveznosti
iz naslova posojil (glavnice in
obresti), finančnih najemov
in blagovnih kreditov (obro-
kov) ter potencialnih obvez-
nosti iz naslova izdanih po-
roštev za izpolnitev obvezno-
sti posrednih proračunskih
uporabnikov in javnih podje-
tij, katerih ustanoviteljica je
občina, v posameznem letu
odplačila ne preseže osem
odstotkov realiziranih pri-
hodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov občinskega pro-
računa v letu pred letom za-
dolževanja, zmanjšanih za
prejete donacije, transferne
prihodke iz državnega prora-
čuna za investicije in prejeta
sredstva iz proračuna Evrop-
ske unije ter prihodke režij-
skih obratov.

Kje tiči razlog, da se občine
toliko zadolžujejo? V občini
Škofja Loka pravijo, da izva-
jajo obsežen razvojni in inve-
sticijski program. Navajajo,
da so zgradili servisno cesto
v industrijski coni na Trati,
gradi se poljanska obvoznica,

zgrajena je športna dvorana
na Trati, telovadnica pri šoli
Jela Janežiča, več cestnih od-
sekov, letos bodo začeli z
gradbenimi deli za celovito
ureditev komunale in oskrbe
z vodo na območju porečja
Sore. Zadolževanje se jim
zdi ob tolikšnem investicij-
skem zagonu nujno, izkori-
stiti pa želijo tudi državna in
evropska nepovratna razvoj-
na sredstva. Kljub sedanje-
mu dolgu (8,3 milijona evra)
se bo občina lahko glede na
sprejeti proračun lahko za-
dolžila še za dodatnih 1,8 mi-
lijona evrov. Letno odplaču-
jejo obrok dolga v višini 560
tisoč evrov in 270 tisočakov
obresti. Na oddelku za finan-
ce v občini pravijo, da višina
dolga še ne ogroža rednega
delovanja občine. Občasno
se zaradi finančno gospodar-
ske krize pojavljajo le krajše
likvidnostne težave. 

Dolg zaradi 
poslovne cone

Absolutni znesek dolga v
občini Komenda (ob koncu
minulega leta 1,5 milijona,
leto poprej 1,8 milijona ev-
rov) sicer ne bode v oči, po-
zornost pa zbudi, ko ga izra-
čunamo na število prebival-
cev. Na vprašanje o vzrokih
za zadolženost so z občine
Komenda najprej z nami po-
lemizirali o oktobra lani ob-
javljeni informaciji, da je ob-
čina Komenda najbolj zadol-

žena na prebivalca na Go-
renjskem, češ da je šlo za za-
vajajočo in nepopolno infor-
macijo. "Podatki o primanj-
kljaju občin so bili lani vzeti
iz bilance prihodkov in od-
hodkov. Vemo pa, da je pro-
račun občine sestavljen iz
treh bilanc: poleg navedene
še iz računa finančnih terja-
tev in naložb in iz računa fi-
nanciranja, ki izkazuje zadol-
ževanje in odplačila dolgov
občine," zatrjujejo v Komen-
di, češ da takrat podatki v ti-
sku niso odražali dejanskega
finančnega stanja občine. Si-
cer pa sedanji dolg seže v leto
2007, ko se je iztekel rok za
poplačilo lastnikom zemljišč
v tako imenovani Poslovni
coni II. S plačilom 15 milijo-
nov evrov 250 lastnikom niso
zamudili niti en dan. Tisto
leto so v prvem delu cone
zgradili komunalno infra-
strukturo, naredili povezavo
s čistilno napravo v Domža-
lah, gradili plinsko omrežje,
kanalizacijo, urejali vas Križ,
Glavarjevo cesto, šolske pros-
tore, dodatne prostore za var-
stvo najmlajših ... "Sicer pa
sedanji dolg lahko primerja-
mo z mesečnim odplačilom
40 evrov pri tisoč evrih pri-
hodka," pojasnjujejo v Ko-
mendi. Navajajo tudi nadalj-
nje načrte, povezane s po-
slovno cono, kar bo osnova
za nadaljnji razvoj občine in
tudi za vračilo posojila.

Vzrok so naložbe

V Mestni občini Kranj, kjer
se je dolg iz prejšnjega leta
potrojil, pravijo, da so se za-
dolžili zaradi investicij, pred-
videnih v načrtu razvojnih
programov za leto 2009. Gle-
de na lanske podatke bi bil
lahko strošek financiranja
kreditov okrog tri milijone ev-
rov, kar pomeni, da je v Kra-
nju kreditni potencial zase-
den nekje okrog 30-odstotno.
V kolikšni meri dolgovi ovira-
jo poslovanje občine? V Kra-
nju pravijo, da je za financira-
nje dolga (odplačilo glavnic
in obresti) v letošnjem prora-
čunu predvidenih 937 tisoč
evrov. V Radovljici pa vzrok
za višji znesek zadolženosti
pojasnjujejo z najemom
dveh namenskih posojil: za
vrtec na Posavcu in za infra-
strukturo v občini. Drugi kre-
dit je občina najela zaradi niž-
jih proračunskih prihodkov v
letu 2009 od planiranih, do
česar je prišlo predvsem na
račun krize v gospodarstvu.
"Dolg je v okviru zakonsko
dovoljene zadolžitve in ne
predstavlja ovir pri delovanju
občine," pravijo v Radovljici.

Zadolžijo se zaradi naložb
Zadolženost slovenskih občin je lani znašala 456 milijonov evrov, gorenjske so zadolžene za blizu 39
milijonov. Le petina občin je brez dolga, med njimi tudi devet od sedemindvajsetih gorenjskih.

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka: 
"Zadolževanje je za občine nujno, če želimo
hkrati izvajati nekaj finančno zahtevnih investicij
in tako ohranjati načrtovano razvojno dinamiko.
Predvsem pa se zadolžujemo zato, ker nam 
nujna delna lastna finančna soudeležba omogoča,
da potem pridobimo tudi druga državna in 
evropska nepovratna sredstva. Le-ta pa bodo v
tolikšni meri in pod tako ugodnimi pogoji na
voljo le še v evropski finančni perspektivi 2007 -
2013, zato jih velja kar najbolje izkoristiti."

Tomaž Drolec, župan občine Komenda: "Pred
nekaj leti smo imeli v Komendi tudi 13, 14, 15
milijonov velik proračun. Škoda, da takrat niso
bili primerjani naši prihodki in izdatki, saj smo
nekajkrat preskočili tiste prve na lestvici 
v Sloveniji in bili celo razglašeni med občinami
do deset tisoč prebivalcev za menedžerje leta v
državi. Sami smo namreč prigospodarili največ
denarja in ga tudi največ na prebivalca vložili v
infrastrukturo. Sedanji dolg pa seže v leto 2007."

"V proračunu za leto 2009 smo predvideli 
zadolževanje v višini 4,6 milijona evrov za 
financiranje investicij, predvidenih v načrtu 
razvojnih programov za leto 2009. Zadolževanje
je bilo v celoti realizirano. Smo pa del najetega
kredita v letu 2008 tudi že odplačali," na 
vprašanje o zadolženosti odgovarjajo iz kabineta
župana mestne občine Kranj Damijana Perneta.

PODATKI O STANJU IN SPREMEMBAH ZADOLŽITVE OBČIN

Občina Stanje občine na Stanje občine na Razlika Zadolženost 
dan 31. 12. 2008 dan 31. 12. 2009 na prebivalca

1. Bled 768.131 621.766 -146.365 76,31
2. Bohinj 61.443 941.234 879.791 180,42
3. Cerklje na Gorenjskem 0 0 0 0,00
4. Domžale 319.681 2.415.270 2.095.589 72,79
5. Gorenja vas-Poljane 752.727 635.946 -116.780 88,98
6. Gorje 0 0 0 0,00
7. Jesenice 2.508.003 2.117.568 -390.436 97,01
8. Jezersko 0 0 0 0,00
9. Kamnik 0 0 0 0,00

10. Komenda 1.842.860 1.535.720 -307.140 302,19
11. Kranj 3.900.000 8.240.000 4.340.000 152,06
12. Kranjska Gora 0 0 0 0,00
13. Lukovica 139.097 83.458 -55.639 15,56
14. Medvode 966.032 2.677.499 1.711.466 177,69
15. Mengeš 0 0 0 0,00
16. Moravče 0 0 0 0,00
17. Naklo 797.992 655.984 -142.008 127,03
18. Preddvor 0 0 0 0,00
19. Radovljica 1.118.902 3.467.580 2.348.678 185,45
20. Šenčur 850.378 801.251 -49.127 97,12
21. Škofja Loka 2.235.236 8.338.607 6.103.371 367,87
22. Trzin 0 0 0 0,00
23. Tržič 2.002.253 4.623.806 2.621.553 301,64
24. Vodice 0 0 0 0,00
25. Železniki 123.797 1.107.105 983.308 163,46
26. Žiri 463.077 414.361 -48.716 84,49
27. Žirovnica 0 226.499 226.499 53,12

Skupaj: 18.849.611 38.903.655 20.054.044 125,74
Vir: Ministrstvo za finance
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V stiski

Ana Hartman

Lani so se izplačila različnih
denarnih pomoči na nacio-
nalni ravni povečala približ-
no za polovico, predvsem en-
kratne izredne pomoči. Kak-
šen je bil porast na območju
Upravne enote Kranj?

"Gospodarska kriza je lani
tudi v Kranju segla v vse pore
življenja. Prosilcev za denar-
no pomoč je bilo 5.240 oz. 45
odstotkov več v primerjavi z
letom poprej. Številni dobi-
vajo redno denarno pomoč,
ki ob izpolnjevanju zakon-
skih kriterijev ni omejena,
torej jo posameznik oz. dru-
žina lahko prejema dalj časa.
Cenzus oz. minimalni doho-
dek za preživetje je relativno
nizek. Posamezniku, ki živi
sam in nima dohodka, pripa-
da 226,80 evra, v primeru
nižjega dohodka mu izplača-
mo razliko do tega zneska.
Za drugega posameznika v
družini se dobi 70 odstotkov
tega zneska, za otroka pa 30
odstotkov, kar pomeni, da na
primer cenzus za tričlansko
družino znese 453,60 evra.
Ker je cenzus relativno ni-
zek, življenje pa drago, so se
mnogi obračali na nas za iz-
redno denarno pomoč. Lani
smo prejeli kar 1.600 pro-
šenj, leta 2008 pa okoli tisoč.
Izredno denarno pomoč pri-
dobijo tisti, ki so se znašli v
hudi stiski in njihovi dohod-
ki ne dosegajo minimalnega
standarda preživetja. Izpla-
čuje se v enkratnem znesku,
izjemoma za obdobje treh
mesecev, na primer ko gre za
požar, poplavo, potres."

Koliko vlog ste prejeli v pr-
vih mesecih letošnjega leta?
Se stanje izboljšuje?

"Žal ne. Število tistih, ki ne
morejo preživeti sami, posto-
poma narašča. Letos smo
prejeli že 1.600 prošenj za
denarno pomoč."

Kaj prosilci navajajo kot
glavne razloge za pridobitev
pomoči?

"Zelo različno, od tega, da
nimajo niti za hrano, plačilo
elektrike, položnic za stano-
vanje ... Nekateri nimajo de-
narja za šolske potrebščine
otrok, jeseni mnogim
zmanjka za ozimico in kurja-
vo. Ob tem moram dodati,
da je Mestna občina Kranj, ki
je že pred leti začela name-
njati del denarja za ublažitev
socialnih stisk občanov Kra-
nja, lani pomagala do ozim-
nice, ogrevanja, nakupa šol-

skih potrebščin kar 181 ose-
bam. Tudi tu moramo upoš-
tevati kriterije Zakona o soci-
alnem varstvu, torej kriterije
za dodelitev denarne social-
ne pomoči. Kranjska občina
je za socialno najšibkejše pri-
pravila tudi razdelilnico hra-
ne, letos bomo s 45 prišli že
na 80 obrokov na dan."

Ali so se glede na porast
prošenj pogoji za dodelitev
pomoči zaostrili?

"Cenzus za dodelitev de-
narne socialne pomoči se je
nazadnje spremenil z lan-
skim julijem, ostali kriteriji
za dodelitev denarne social-
ne pomoči so že dalj časa
enaki. Predvidoma se bodo
spremenili z novim letom, v
pripravi je namreč nova za-
konodaja, ki bo prinesla
spremembe v dodeljevanju
socialnih transferov. Priča-
kujemo nekoliko višji mini-
malni dohodek, pri dodelje-
vanju pa bomo iz različnih
dodatnih baz podatkov pre-
verjali tudi materialno stanje
posameznika. Na ta način bo
razdeljevanje denarne pomo-
či bolj transparentno in tudi
pravičnejše."

Se lahko zgodi, da denarnih
pomoči enostavno zmanjka?

"Na to centri za socialno
delo nimamo vpliva, zadolže-
ni smo le, da preverjamo
upravičenost za izplačilo dr-
žavne pomoči. Po zagotovi-
lih ministra je za socialne
transfere v proračunu zado-
sti denarja. Seveda pa skuša-
mo na različne načine spod-
bujati upravičence do pomo-
či k aktivnim oblikam iska-
nja poti iz stiske. Brezposel-
ni morajo biti prijavljeni na

zavodu za zaposlovanje in
aktivno iskati zaposlitev. Če
po šestih mesecih ne najdejo
rešitve, lahko na center za so-
cialno delo podajo ponovno
vlogo in se jim, če izpolnjuje-
jo kriterije, pravica podaljša.
Na zavodu za zaposlovanje
so jim na voljo tudi razne ob-
like subvencioniranja zapo-
slovanja težje zaposljivih ka-
tegorij."

Kateri sloji ljudi so se znaš-
li v največji stiski?

"Opažamo, da je vse več
družin, ki enostavno ne mo-
rejo preživeti. En starš ima
minimalno plačo, drugi je
brezposeln, preživljata več
otrok ... Med upravičenci do
denarne pomoči je letos naj-
bolj ogrožena starostna sku-
pina 27-45 let, ki je bila doslej
najbolj aktivna, kar je kar ve-
lik problem. Upokojenci z
minimalnimi pokojninami
in družine z enim dohod-
kom, ki malce presegajo cen-
zus za dodelitev redne denar-
ne socialne pomoči, pa pri-
hajajo po izredne denarne
pomoči. Sicer pa so v prvi
polovici lanskega leta na cen-
ter za socialno delo pogosto
prihajali posamezniki, ki so
že prej morali zategovati pa-
sove in so s strahom zrli v
prihodnost. Skrbelo jih je,
kako bodo preživeli, ko se bo
kriza še poglobila, na kakšne
načine jim bomo lahko po-
magali ... Opažamo, da so se
ljudje začeli bolj odprto po-
govarjati o svojih težavah.
Včasih smo Slovenci zelo ne-
radi govorili o socialnih sti-
skah, tega so se socialno šib-
kejši sramovali. Mnogi so
težko prišli k nam prosit za
pomoč, a jih je stiska prisili-

la, da so začeli govoriti o tem
in iskati nasvete, kako ukre-
pati v primeru, da se jim bo
hudo zalomilo. Velik pro-
blem se pojavlja pri določe-
nih posameznikih, ki prese-
gajo cenzus za dodelitev de-
narne socialne pomoči in so
razočarani nad omenjenim
cenzusom, saj kar ne morejo
verjeti, da imajo po zakonu
dovolj sredstev za osnovno
preživetje, dejansko pa ni-
majo niti za poplačilo rednih
obveznosti, kreditov. Taki
posamezniki dobesedno ob-
sedijo pri nas, se znesejo na
nas ..."

Ali lahko opišete konkreten
primer družine, ki se je
znašla v hudi stiski?

"Petčlanska družina s tre-
mi otroki živi v podnajemni-
škem stanovanju. Oče ima
dobrih 400 evrov plače,
mama je bila prijavljena na
zavodu. Minimalni dohodek
za petčlansko družino je
589,68 evra, zato je bila dru-
žina upravičena do okoli 190
evrov pomoči. A ker je bila
mama po zakonskih kriteri-
jih izbrisana iz evidence
brezposelnih oseb, se je ni
več upoštevalo pri obračunu
za dodelitev denarne social-
ne pomoči, zato družina ni
bila več upravičena do denar-
ne socialne pomoči. Večina
poprej pripadajoče denarne
pomoči je šla za poplačilo
položnic, za hrano skorajda
ni ostalo nič, otroci pa hodijo
v šolo ... Skupaj smo potem
iskali rešitve, na Rdečem kri-
žu so prejeli prehranske pa-
kete, družino imamo tudi na
seznamu prejemnikov po-
moči podjetij in posamezni-
kov, ki se obrnejo na nas z
željo pomagati pomoči po-
trebnim. Resnično si je težko
predstavljati, kako se petčlan-
ska družina s takšnimi do-
hodki prebije skozi mesec,
neverjetno je, da so otroci
kljub hudi socialni stiski v
šoli relativno uspešni."

Na katerih področjih se še
odražajo posledice ekonom-
ske stiske? 

"Zagotovo je več nasilja v
družini. Pojavljajo se dušev-
ne in psihične stiske, uživa-
nje prepovedanih drog in al-
kohola, čeprav centri za soci-
alno delo natančnih poda-
tkov o porastu tega nimamo.
Prihaja tudi do zapletov pri
razvezanih starših zaradi ne-
zmožnosti plačevanja preživ-
nine za otroke, pri izvajanju
stikov z otroki ..."

Ko ni niti za hrano
Centri za socialno delo zaradi zaostrenih gospodarskih razmer prejemajo vse več prošenj za socialno
podporo, tudi na Gorenjskem. Na območju Upravne enote Kranj je lani število prosilcev za denarno
pomoč naraslo za 45 odstotkov v primerjavi z letom poprej, je povedal Marjan Podbevšek, direktor
Centra za socialno delo (CSD) Kranj. 

Božo Pogačar, direktor CSD Jesenice: "Na 
področju Upravne enote Jesenice je 1.067 
brezposelnih oseb, občina Jesenice pomembno
presega regijsko povprečje. Lani je bilo 
izplačanih 6.289 rednih in izrednih denarnih
pomoči, kar je za 25 odstotkov več kot v letu
2008. Stanje se v zadnjih mesecih še poslabšuje,
vedno več je tudi upokojencev, ki jim pokojnina
ne zadošča za normalno preživetje."

Ivana Košir Erman, direktorica CSD Škofja
Loka: "Za upravno enoto Škofja Loka je bila
pred finančno in gospodarsko krizo značilna 
relativno ugodna socialna slika s stopnjo 
brezposelnosti daleč pod regijskim in državnim
nivojem. Lani je število vlog za denarno socialno
pomoč naraslo za 44,2 odstotka glede na leto
2008, število vlog za izredno denarno socialno
pomoč celo za 75 odstotkov. Pred krizo je 
denarno socialno pomoč prejelo mesečno 
200-250 posameznikov ali družin, lani je število
naraslo na 360-370, marca letos smo se 
približali že 400 izplačilom." 

Ljupka Cahunek, direktorica CSD Tržič: 
"Propadanje podjetij je že leta 2004 pustilo 
posledice v tržiškem gospodarstvu, medtem ko
so bile drugod gospodarske razmere še dokaj
ugodne. Ko so kasneje začela propadati še ostala
podjetja na Gorenjskem, je brez dela ostalo tudi
nekaj občanov Tržiča. Lani smo odobrili 896
vlog za socialne denarne pomoči, leto poprej pa
797. Socialna stiska je velika, je pa po številu
prejemnikov denarnih pomoči še vedno manjša
kot leta 2005, ko je bilo odobrenih 1.463 vlog." 
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Pogovor

Cveto Zaplotnik

V društvu ste kmečko la-
stovko razglasili za ptico leta
2010. Zakaj prav lastovko?

"Kmečka lastovka je ptica,
ki je zelo priljubljena med
ljudmi, zlasti na podeželju,
kjer se je v stoletjih oblikova-
la trdna vez med lastovko in
človekom. Marsikje so tudi
prepričani, da jim prinaša
srečo; je pa tudi znanilka
spomladi in toplejših dni."

Je naznanila spomlad že
tudi v naših krajih?

"Lastovke se začnejo mno-
žično vračati v naše kraje ob
koncu marca in v začetku
aprila, do sredine aprila se
jih večina že vrne."

Od kod se vračajo?
"Prezimujejo v krajih juž-

no od Sahare, v južni Afriki.
Njihovo selitveno pot in pre-
zimovališča smo lahko na-
tančneje določili šele na pod-
lagi "obročkanja"."

Letijo same ali v jatah? 
"V južne kraje običajno od-

letijo v velikih jatah, tudi pri
nas vidimo, kako se jeseni
zbirajo na žicah. Vračajo se
tudi v jatah, a običajno v
manjših, kot letijo tja, pred-
vsem zato, ker se jim spo-
mladi zelo mudi. Med lastov-
kami poteka kar huda tekma
za to, katera se bo prej vrnila
in prej zasedla gnezdišča."

Na dolgi selitveni poti so iz-
postavljene številnim ne-
varnostim ...

"Vsaka lastovka preleti na
leto več kot deset tisoč kilome-
trov, na tej poti je med njimi,
še zlasti med mladimi ptica-
mi, zelo velika smrtnost. Iz-
postavljene so nenadnim vre-
menskim spremembam, veli-
ko nevarnost pa predstavlja
zanje tudi človek z lovom, zla-
sti na Balkanu, v mediteran-
skih državah in v Afriki. Na-
padajo jih tudi naravni plenil-
ci, v zraku so to predvsem so-
koli, na tleh so žrtve pred-
vsem tiste, ki so onemogle."

Kaj lastovke počnejo med pre-
zimovanjem v južni Afriki?

"V tem času se zadržujejo
predvsem v trstičju in na mo-
kriščih, a ne gnezdijo. Zani-
mivo je, da se včasih že med
prezimovanjem začnejo obli-
kovati "ljubezenski" pari, lah-
ko se tudi potlej na poti ali v
gnezdu. Samci se običajno vr-
nejo iz Afrike malo prej kot

samice in že pred njihovim
prihodom zasedejo gnezda." 

Je lastovka "tradicionalist"
in se vsako leto vrača v iste
kraje, ali je "modernist", ki
izbira različne ”destinacije”? 

"Za lastovke je že prego-
vorno značilna zvestoba, vra-
čajo se v iste kraje, kjer obi-
čajno zasedejo tudi ista gnez-
da, mladiči pa se običajno
naselijo v okolici rodnega
gnezda. To so pokazale razis-
kave in to je potrdilo tudi
"obročkanje"."

Ali gnezdijo le v kmečkem
okolju?

"Gnezdijo predvsem v no-
tranjosti kmečkih objektov -
v hlevih, v silosih ..."

Je res, da se praznih hlevov
izogibajo?

"To drži. Lastovke najraje
gnezdijo v hlevih, kjer je živi-
na, saj je tam vedno dovolj
muh in druge hrane. Še zla-
sti je to pomembno v dežev-
nih dneh, ko ne letajo ven."

Iz česa gradijo gnezda?
"Za to uporabljajo fino bla-

to, običajno ga dobijo na
kmečkih dvoriščih, v kakšnih
lužah. Iz tega oblikujejo gnez-
do v obliki skodelice, za vezivo
pa uporabijo svojo slino."

Če bi vas kdo vprašal, koli-
ko kmečkih lastovk je v Slo-
veniji, bi mu odgovorili ...

"Natančnih podatkov ni,
obstaja ocena, da jih je od sto
do dvesto tisoč."

Ali njihovo število upada?
"Število upada tako v Ev-

ropi kot tudi v Sloveniji.
Razlogi za to so dokaj raz-
lični. V hlevih danes zapira-
jo vrata in okna, lastovka pa

potrebujejo odprtine, da
lahko pridejo do gnezda ali
da gredo iskat hrano za
mladiče. V marsikaterem
novem čistem hlevu lastov-
ke s svojim blatnim gnez-
dom in iztrebki niso več za-
želene. Stene v hlevih so da-
nes zelo gladke, lastovke pa
potrebujejo bolj hrapavo
podlago, na katero lahko
pritrdijo gnezdo. S kmečkih
dvorišč izginja blato, vse
več je asfaltiranih, beton-
skih ali kako drugače ureje-
nih površin. Za upad števila
lastovk so tudi drugi, kom-
pleksnejši razlogi, kot je
spreminjanje kulturne kra-
jine in intenziviranje v
kmetijstvu."

Se bo po vaši oceni število
lastovk v prihodnje še
zmanjševalo?

"Število se bo zanesljivo še
zmanjšalo, razlog niso samo
spremembe na gnezdiščih,
ampak ob vsej selitveni poti,
kjer izginjajo mokrišča, se ši-
rijo puščave, ... Varstvo ptic
selivk je zelo kompleksna za-
deva, treba jim je omogočiti
varna počivališča tudi vzdolž
celotne selitvene poti. Pri
tem kot društvo za opazova-
nje in proučevanje ptic opo-
zarjamo pristojne ustanove
na probleme, svetujemo
kmetom, da odprejo okna 
lastovkam, ozaveščamo jav-
nost ..."

Kako ugotavljate upad števila
lastovk: na podlagi ocene,
štetja na določeni ploskvi ...?

"To ugotavljamo na pod-
lagi popisov. V društvu smo
pred tremi leti začeli z mo-
nitoringom (spremljanjem)
stanja ptic kmetijske kraji-
ne in čez nekaj let bomo
imeli še natančnejše poda-

tke o tem, kaj se dogaja s
temi vrstami ptic. V okviru
projekta Kmečka lastovka
ptica leta bomo spodbudili
ljudi, da popišejo gnezdišča
v svojih vaseh; te podatke
pa bomo potlej primerjali s
tistimi iz leta 1998. Jeseni
bo tudi srečanje mladih
ornitologov Slovenije, na
katerem bodo mladi pred-
stavili raziskovalne naloge o
kmečki lastovki in dali raz-
lične predloge za zaščito la-
stovk."

V Sloveniji ne živi le kmeč-
ka lastovka, ampak še neka-
tere druge vrste ...

"Najpogostejši sta kmečka
in mestna lastovka. Obe živi-
ta v kulturni krajini, a samo
ime je lahko zavajajoče, saj
lahko gnezdita celo na isti
kmetiji. Najopaznejša je raz-
lika v gnezdih: kmečka zme-
raj gnezdi v notranjosti po-
slopja, gnezdo je skodeliča-
ste oblike in nima pokrova,
mestna naredi gnezdo na fa-
sadi oz. na zunanji površini
stavbe, gnezdo pa ima po-
krov in v njem le manjšo od-
prtino. Razliko opazimo tudi
v letu, kmečka lastovka ima
globoko vrezan škarjast rep,
mestna ima manj vrezane-
ga. Poleg teh dveh vrst živijo
pri nas še tri vrste lastovk -
skalna in rdeča lastovka ter
breguljka. Skalna lastovka
prebiva v prepadnih stenah
in v skalovju, gnezdo je po-
dobno tistemu od kmečke
lastovke, le da je pripeto na
skalne stene. Breguljka je
naša najmanjša lastovka, leti
hitro in frfotajoče, živi pa na
visokih peščenih stenah nad
rekami. Rdeča lastovka je
zelo redka, pri nas sta le en
ali dva para v bližini meje s
Hrvaško."

Lastovk je vse manj
"Kmečka lastovka je že stoletja ptica, ki jo ljudje po vsej Evropi spomladi najbolj pričakujejo, saj s
svojo vrnitvijo naznanja pomlad in s tem toplejšo polovico leta," pravi Tanja Šumrada, prostovoljka v
Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, in ob tem opozarja, da število kmečkih lastovk
tudi v Sloveniji upada.

petek, 16. aprila 2010

Tanja Šumrada, koordinatorka projekta Kmečka lastovka ptica leta / Foto: Cveto Zaplotnik

Kmečka lastovka / Foto: Tone Trebar

Jata kmečkih lastovk na žici / Foto: Tomi Trilar

Mladiči kmečke lastovke v gnezdu / Foto: Dare Fekonja

Kmečka lastovka nabira blato. / Foto: Tone Trebar
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Zanimivosti 

Stojan Saje

Kovor - Med rojaki iz Kovor-
ja, ki jih je življenje zaneslo v
širni svet, je Karlo Pesjak go-
tovo eden najbolj zvestih do-
movini. Štiri desetletja živi
na Švedskem, kamor ga je
zanesla mladostna ljubezen.
Ukvarjanje s fotografijo je
krivo, da je leta 1979 srečal
Ingo. V kraju Hässleholm
na jugu Švedske sta si ustva-
rila družino. V njej sta hčer-
ki Nina in Emma. Vsem se
je Slovenija zelo priljubila.
Kadar le morejo, jo obiščejo
skupaj. Predlani so prišli vsi,
lani le on in žena Inga, letos
pa je preživel velikonočne
praznike v Kovorju sam pri
sorodnikih.

"V hiši strica Slavka in
njegove žene Majde smo
vedno dobrodošli. Razvaja-
jo nas z domačimi dobrota-
mi in nam nudijo vse go-
stoljubje. Tudi sam izha-
jam iz stavbe, ki ima danes
hišno številko Cesta na
Hudo 6. Moja mama Fran-
cka se je pozneje preselila v
bližino, zato se vidiva vsa-

kič, ko pridem v Kovor. Če-
prav je Švedska daleč, vsaj
enkrat na leto obiščem do-
movino. Za ogled Slovenije
pa navdušujem tudi števil-
ne prebivalce Švedske, ki
spoznajo lepote naše dežele
na mojih predavanjih z dia-
pozitivi. Ob sliki in besedi
jim tudi zapojem slovenske
narodne pesmi - Zdravljico,
Kje so tiste stezice, Po jeze-
ru bliz' Triglava, Mojcej in
druge. Letošnji obisk sem
izkoristil za fotografiranje
hiš in ljudi v rodni vasi.
Slavko pripravlja knjigo Ro-
dovniki kovorskih rodbin,
za katero bom prispeval fo-
tografije," je povedal Karlo
Pesjak, 61-letni mednarod-
ni mojster fotografije.

Konjiček, ki ga je zasvojil

S fotografijo se ukvarja od
leta 1976. Desetletje zatem
je postal fotograf leta na
Švedskem, leta 1989 je pri-
dobil naziv mednarodnega
mojstra. Je eden tridesetih
članov švedskega kluba Pho-
tonatura, v katerem se druži-

jo fotografi narave. Udeležu-
jejo se raznih razstav in ev-
ropskih srečanj fotografov,
kjer je Karlo osvojil že več vi-
sokih priznanj. Pripravljajo
tudi predavanja z diapozitivi
na Švedskem, Norveškem in
drugod po svetu.

"Sam imam okrog tride-
set različnih programov za
predavanja. Razen Švedske
in Slovenije rad predstav-
ljam eksotične dežele in
kraje, ki jih obiščemo tudi z
družino. Lani smo se z lad-
jo peljali na švedski otok, ki
ima široko peščeno obalo.
Peš smo šli v notranjost,
kjer je v gozdu veliko čudo-
vitega cvetja. Rože so le
eden od motivov na mojih
predavanjih, kjer povem
marsikatero zanimivost iz
moje priljubljene knjige
Nordijska flora. S fotograf-
skim prijateljem sva pred-
lani prehodila švedsko po-
krajino Dalarna. V dolini,
kjer poteka znameniti teka-
ški maraton na smučeh,
sem naredil več kot tisoč
posnetkov narave, med ka-
terimi so posebni nočni

prizori. Lansko jesen sva si
ogledala pokrajino Härliga
Härjedalen petsto kilome-
trov severno od Stockhol-
ma. V stoletje starem nacio-
nalnem parku sva tavala po
samoti, kjer živi le en prebi-
valec na kvadratni kilome-
ter. Zadnji dan sva ujela pa-
stirice na planini, slikal
sem gore, jezera, slapove,
cvetje in živali, zlasti sever-
ne jelene. V hladnem jutru
1. oktobra sem dočakal svoj
61. rojstni dan v avtu z za-
mrznjenimi šipami. Tam
me je razveselil zanimiv le-
den vzorec za fotografijo,
prijatelj pa mi je voščil z ig-
ranjem na orglice," je Karlo
zaupal nekaj doživetij s fo-
tografskih potepanj.

Zanje ima več časa, odkar
je izgubil delo v tovarni oro-
dij za avtomobilsko indus-
trijo. Zaradi visokih stro-
škov so lani zaprli tudi dru-
žinsko galerijo. Odtlej se še
več ukvarja z organizacijo
predavanj in poučevanjem
fotografije na tečajih. To
zimo se je posvetil fotografi-
ranju ukan v švedski divjini.

Karlo se rad vrača v Kovor
Karlo Pesjak že štiri desetletja živi na Švedskem. Je odličen fotograf in predavatelj, ki obiskovalce
očara tudi s prikazi lepot Slovenije.

Vilma Stanovnik

"Naravovarstveniki so že
leta nazaj hodili po terenu
in opazovali, kaj se dogaja,
od leta 2004, ko je izšel
Pravilnik o določitvi in var-
stvu naravnih vrednot, pa
stanje v naravi spremljajo
bolj sistematizirano. Pravil-
nik namreč ureja podrob-
nejše varstvene in razvojne
usmeritve in druga obvez-
na pravila za varstvo narav-
nih vrednot," pravi naravo-
varstvena svetovalka Sara
Strajnar iz kranjske enote
Zavoda Republike Sloveni-
je za varstvo narave, ki po-
leg tega, da pripravlja mne-
nja za posege v prostor na
varovanih območjih, redno
spremlja tudi naravne vred-
note, ki jih je na Gorenj-
skem res veliko. 

"Naravna vrednota je lah-
ko zgolj ena točka, kot je na
primer neko drevo večjih di-
menzij ali posebnih oblik,
lahko pa so to cela območja.
Naravovarstveniki spremlja-
mo tiste parametre, zaradi
katerih je bila neka stvar do-
ločena kot naravna vredno-

ta. Tako sem v zadnjem letu
pozorno spremljala dolino
Tunjščice. Tunjščica na-
mreč slovi po svojem zavi-
tem toku, tako imenovanih
rečnih rokavih oziroma me-
andrih in poplavnih ravni-
cah, marsikje poraščenih s
preslico. Lahko celo rečem,
da se Tunjščica ponaša z
najbolj izrazitimi primeri
meandrov na Gorenjskem.
Zato je bil vodotok z ožjim
pasom obrečnih ravnic spo-
znan kot vreden del narave
in si je zaslužil status narav-
ne vrednote državnega po-
mena. Celotna dolina ima
tudi status ekološko po-
membnega območja, kar
pomeni, da dolina po-
membno prispeva k ohra-
njanju biotske raznovrstno-
sti na območju naše države.
Pri spremljanju stanja v do-
lini Tunjščice sem se osre-
dotočila na nekajkilometrski
del med mostom pri Gori
na Komendi in Tunjiško
Mlako," pravi Sara Strajnar,
ki je bila razočarana nad
tem, kakšen odnos imamo
do narave. Zgolj na nekaj ki-
lometrih se divja odlagališča

vrstijo tako rekoč drugo za
drugim, največ je odlaga-
lišč gradbenega materiala.
Samo na okoli osemsto me-
trih zračne razdalje med
mostom pri Gori pri Ko-
mendi in med naslednjim
mostom preko Tunjščice je
okoli dvajset divjih odlaga-
lišč. Po času nastanka naj-
mlajše odlagališče, ki ga je
opazila, je kup z več kot tri-
desetimi avtomobilskimi
gumami. 

"Resnično sem bila prese-
nečena nad tem, kako sla-
bo, da ne rečem kar alar-
mantno, stanje je v dolini
Tunjščice. Rada pa bi po-
udarila, da za to navadno
niso krivi prišleki od dru-
god, na primer iz Ljubljane,
saj ugotavljamo, da odpad-
ke k bližnjim rekam in po-
tokom navadno vozijo do-
mačini oziroma okoliški
prebivalci. Čeprav je to pre-
kršek, pa le težko odkrijemo
kršitelje. Navadno z našim
odkritjem seznanimo in-
špektorje in čeprav je kakš-
no koli odlaganje odpadkov
(tudi gradbenega materiala)
prekršek, le malokdaj kdo

za to plača kazen. Navadno
je plačnik odvoza lastnik
zemljišča, saj naj bi kot skr-
ben gospodar skrbel za
zemljišče. Žal je zelo malo
primerov, ko inšpektor
sploh ugotovi, kdo je krši-
telj," pojasnjuje Sara, ki
tudi opozarja, da je prav ju-
trišnja akcija Očistimo Slo-
venijo ena od priložnosti,
da očistimo odlagališča, pa
tudi, da se zamislimo nad
svojim odnosom do narave. 

"Res je sicer, da je za odla-
ganje večjih količin gradbe-
nih odpadkov na deponijah
treba nekaj plačati (približ-
no 10 evrov za en kubični
meter), marsikatere odpad-
ke, na primer avtomobilske
gume, ki jih je v naravi pre-
cej, pa je moč v zbirnih cen-
trih odložiti brezplačno.
Zato ne le naravovarstveni-
ki, ampak tudi številni drugi
ljubitelji narave in sprehajal-
ci ne moremo razumeti, da
še obstajajo posamezniki, ki
na zaščitena naravna ob-
močja odlagajo nevarne od-
padke, ki bi jih lahko zastonj
odložili v zbirnem centru,"
dodaja Sara Strajnar.

Narava se sama ne more braniti
Na primeru doline Tunjščice, kjer je množica divjih odlagališč odpadkov, je naravovarstvena svetovalka
Sara Strajnar opozorila, kako uničujemo najlepše koščke naše narave, ki se sama ne more braniti.

Karlo Pesjak ima okrog trideset programov za predavanja 
z diapozitivi.

Karlo in stric Slavko Pesjak pred hišo, iz katere izhaja 
švedski fotograf.

Eden od meandrov na Tunjščici je zasut s strešniki in 
gradbenim materialom, kar seveda ne sodi v naravo.

Konec marca so ob reki Tunjščici opazili odlagališče gum,
čeprav bi jih lastnik lahko zastonj odložil v zbirnem centru.
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Minuli teden med 
najbolj črnimi
V minulem tednu so se na slovenskih cestah
zgodile štiri prometne nesreče, v katerih je 
umrlo pet oseb. Letos so slovenske ceste terjale
29 smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega
leta pa 44. V minulem tednu so bile nevarne
tudi gorenjske ceste. Prometni policisti so v 
petek obravnavali dve hujši nesreči, v eni se je
med vožnjo z Vršiča huje poškodoval voznik
motornega kolesa, v trčenju osebnega avtomobila
s tovornim vlačilcem pa je bil zelo hudo
poškodovan voznik avtomobila.

Damjana Šmid

moj pogled

Otrokom prijazne blagajne (2)

Saj ne, da ne maram trgovin
in da sem alergična na blagaj-
ne, ki jemljejo moje cekinčke.
Vseeno pa se večkrat vprašam,
čemu vse kampanje za zdravo
življenje, za ohranjanje vred-
not (spet moderno ...) za dom
in družino, za zdrav duh v
zdravem telesu in blablabla.
Če pa od rojstva naprej vabimo
otroke v svet potrošništva, hitre
prehrane, podkupljivih bon-
bončkov, pisanih papirčkov.
Lažje, veliko lažje bi bilo za šte-
vilne starše, če bi polovico vse te
nepotrebne šare umaknili iz
našega življenja. Saj vem. Ni-
hče me ne sili, naj kupim. Ni-
hče mi ne tišči v roke različnih
predmetov, ki bodo čudežno
spremenili moje življenje. Pa
vendarle bi bilo lažje. Ne zato,

ker se mi ne ljubi ponavljati,
vztrajati, vzgajati ali popušča-
ti. Zato, ker postajam utrujena
od stvari in od reklam. Zato si
želim praznih blagajn, majh-
nih trgovin, več dobre ponudbe,
ki mi bo kot staršu v oporo. Že-
lim si takšnih trgovin, ki ne
bodo samo molzle, ampak
bodo videle današnjega člove-
ka. Kako te lahko ob polnem
nakupovalnem vozičku nekdo
vpraša, ali bi še kaj? Je to vse?
Ne, rada bi še sponzorja ... Za-
kaj me pa zdravnik nikoli tega
ne vpraša? A bi še kakšne ta-
bletke ali svečke za odvajanje
mogoče? So v akciji, zaradi čiš-
čenja Zemlje ... Saj vem, da je
moje razmišljanje skregano z
vsako pametjo trgovcev. Am-
pak na dolgi rok bi marsikateri

starši raje zavili v trgovino, kjer
ne bi bili samo kupci, ampak
tudi ljudje. Kjer bi razumeli,
da želi otroku ponuditi najbolj-
še in da je to lažje, če ima še
koga na svoji strani. Zobne pa-
ste in ščetke bi bile zelo primer-
ne za ogledovanje, medtem ko
čakamo v vrsti. Mogoče hrana
za domače živali? V vsakem
primeru bi se zgodilo, da bi
otroci nekaj želeli. Ker tako vi-
dijo starše in ker se zelo zgodaj
naučijo, kaj je kupčija. Mogoče
bi se metali po tleh zaradi zob-
ne ščetke ali zavoljo žaganja, ki
ga potrebuje hrček? Vsaj obču-
tek bi bil boljši, kajne. Moj
otrok si tako zelo želi zobne
ščetke, da joče. Ampak veste,
problem je v tem, ker nima še
niti enega zoba ...

Bil je april, povsod je še ležal
sneg, on pa je bil na pol gol
in bos. Čez dan jim niso do-
volili počivati. Morali so od-
stranjevati ruševine in če so

izpolnili normo, so za pri-
boljšek dobili kos kruha. Ne-
koč se jim je približal ruski
oficir in jih pobaral, če ima-
jo dovolj jesti. Boječe so od-
kimali, on pa se je samo obr-
nil na peti in stopil do avto-
mobila, iz katerega je poteg-
nil jerbas s kruhom ...
Lakota je bila tako huda, da
so nekateri pobirali s sme-
tišča še koprive in gnile li-
ste, vse skupaj polili z vodo
in jedli, ker niso imeli dru-
gega. 
"Vse to o lakoti ti pripovedu-
jem zato, da bodo tisti, ki
bodo brali, vedeli, kaj se to
pravi, biti lačen, da se ti sko-
zi in skozi sveti. Danes je
vse drugače. Marsikdo tar-
na, da nima, ker je v hladil-
niku samo posebna salama
namesto klobase. Ali pa, ker
je zmanjkalo za cigarete. Ta-
krat, v Rusiji, ko še sami
niso imeli kaj jesti, pa res ni
bilo pričakovati, da bodo da-
jali nam, ujetnikom," za-
mišljeno razglablja Janez.
Nekoč so šli pomagat pri
raztovarjanju ladje. Janez je
bil presenečen, saj so bile na
palubi same ženske, močne
in grobe, ki so ves dan vlači-
le vreče, kot bi bile lahke kot
pero. Vojaki-ujetniki so do-
bili jesti, ženske nič. Pa so si
same skuhale krompir, od
nekod privlekle še nekaj li-
stov zelnate glave, krožnike
pa kar polizale, da jim jih ni
bilo treba pomivati. 
"O ruski surovosti in nena-
vadnem odnosu do življenja
je tudi med nami krožilo
brez števila zgodbic. Šepeta-
lo se je, da ne trznejo niti z
očesom, če je potrebno koga
ubiti. Med nami je bil tudi
duhovnik, kurat, prijazen
človek. Nekoč, ko sem stal
na straži, je eden trikrat zav-
pil, potem pa je počilo. Čez
čas prinesejo v stražarnico
njegovo truplo, češ da jim je
med sprehodom hotel uiti.

Seveda zgodbi ni nihče ver-
jel ..."
Janeza so potem poslali na
vaje, kajti nekaj se je govori-
lo, da bodo Jugoslovane po-
slali nazaj, v Jugoslavijo. To
se je novembra leta 1944 res
zgodilo, novo leto pa so že
dočakali v Beogradu. Briga-
da, v kateri je bil tudi Janez,
je štela šeststo mož. 
"Bili smo kar malo "gor vze-
ti", ker smo prišli iz Rusije.
Imeli smo tudi nove unifor-
me, kar nas je naredilo še
bolj imenitne od drugih.
Prvo bitko sem doživel pri
Sremu, spominjam se, da je
prav moja granata ponesreči
ranila tri ljudi. Niso pa bili
Nemci, temveč "naši". Poča-
si smo napredovali in prišli
do Djakovca. Komisar je za-
hteval, da gremo z minome-
tom naprej, a smo se temu
uprli, saj nismo imeli nobe-
ne mine več. Na srečo smo
imeli pametnega vodnika, s
katerim smo se skrili v koru-
zo in čakali, da nevarnost
mine. Kot da bi slutili: Nem-
ci so ponoči izvedli protina-
pad in pobili okoli dvesto
naših vojakov ... Z lahkoto
smo za tem prodirali proti
Zagrebu in nato proti Slove-
niji. Srce mi je igralo, ko
sem od daleč opazoval do-
mače griče, komaj sem ča-
kal, da pridem domov, žal se
to ni zgodilo. Ukazali so
nam, naj gremo na Kosovo
lovit četnike. V Djakovu pa
smo dobili tudi medaljo za
hrabrost, po domače pove-
dano, dobili smo jo za tisto
skrivanje v koruzi ... Po me-
daljo smo šli v štab divizije v
Prištino. Tu je bilo polno vo-
jakov, ki so na gosto ležali
vsepovsod, le pri peči je bilo
še malo prostora. Za njo sta
bila dva dvestolitrska soda.
Vojaki, veseli, ker gredo do-
mov, so celo noč nalagali v
peč drva, pri tem pa se je ža-
reči sod prevrnil name in še

na nekatere druge. Na srečo
sem jih odnesel le z nekaj
hudimi opeklinami po glavi,
lahko pa bi bilo še bolj usod-
no ... Če danes pomislim na
tiste težke trenutke in še na
marsikatere druge, se v srcu
zmeraj zahvalim mami in
sestram, ki so zame ves čas,
kar sem bil zdoma, molile k
Mariji za srečno vrnitev ..."
Janez pa se spominja tudi
dogodka, ki se mu je za
zmeraj zapisal v dušo. Bilo
je v bližini Zagreba, kamor
so prignali šestdeset ujetni-
kov iz divizije Princa Evge-
na. Večinoma so bili vojaki
slovenskega rodu. 
"Ukazali so nam, da jih mo-
ramo pobiti. Na vsakega od
nas bi prišla po dva vojaka.
Ubogi reveži so bili ponoči
zaprti na nekem skednju,
zjutraj pa so jim lagali, da
jim ne bo nič hudega, če
prestopijo k nam. Spomi-
njam se, da so pravili, da so
jih na komandi slekli, z žico
zvezali po dva skupaj, in jih
nato poslali na zborno me-
sto, nedaleč stran od hiš.
Ves čas so jih tudi grdo pre-
tepali. V bližnjem jarku so
jih potem začeli pobijati.
Meni tega, na vso srečo, ni
bilo treba početi. Vodnik pa
si je od mene sposodil pi-
štolo, ker mu je bilo tako
ubijanje v prav posebno ve-
selje ... Med tistimi, ki so te
uboge reveže surovo prete-
pale, so bile tudi ženske,
zato mi ne bo nihče govoril,
da so ženske zmeraj in pov-
sod "nežnejši spol" ... Grde
reči so počeli, še meni so
ukazali, da bi moral pokon-
čati nekega starejšega člove-
ka, ki je komaj še sopel. Pa
nisem. Vest mi tega ne bi
dopustila. Še na fronti, ko je
bilo vse drugače, nisem ni-
koli streljal tja, kjer sem slu-
til, da bi lahko koga zadelo.
Nikoli!"

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Lani v zaporih skoraj
pet tisoč ljudi
V slovenskih zaporih se je lani znašlo skoraj pet
tisoč ljudi, kar je nekaj odstotkov več kot prej.
Kljub temu po oceni vršilca dolžnosti generalnega
direktorja uprave za izvrševanje kazenskih 
sankcij Dušana Valentinčiča v Sloveniji ne 
potrebujemo novih zaporov, delo uprave pa je
ocenil kot dobro. Največ težav je s 
pomanjkanjem kadrov, medtem ko je varnostna
situacija v zaporih stabilna, saj ne beležijo večjih
izgredov ali uporov. 
Na novo je bilo lani v zapore sprejeto 3500 oseb,
kar je nekaj manj kot predlani, v zaporih je bilo
povprečno 1416 oseb na dan. Velika večina 
zapornikov, kar 80 odstotkov je prestajala kazni
nižje od dveh let, medtem ko ni bilo nobenega z
najhujšo zaporno kaznijo 30 let. 
Med zaporniki je kar 95 odstotkov moških, 
dobra desetina zaprtih je tujcev, ki prihajajo
predvsem iz nekdanjih jugoslovanskih republik.
Največ, dve tretjini obsojencev je kazen prestajalo
na zaprtih oddelkih, dobra petina na polodprtih
in desetina v odprtih. 
Po strukturi kaznivih dejanj je največ, skoraj
polovico obsojencev zagrešilo dejanja zoper 
premoženje, okoli 12 odstotkov jih je bilo 
obsojenih zaradi kaznivega dejanja zoper 
življenje in telo, okoli osem odstotkov zoper 
javni red in mir, dobra desetina zoper človekovo
zdravje in nekaj manj zoper spolno 
nedotakljivost. Iz zaprtih oddelkov lani ni bilo
nobenega pobega, pazniki pa so preprečili enajst
resnih poskusov samomora. 
Prostorska stiska v slovenskih zaporih je bila
lani precejšnja, najbolj zasedena sta bila zapora
na Dobu in v Ljubljani, v slednjem so beležili
več kot 200-odstotno zasedenost. Kljub temu
Dušan Valentinčič meni, da novih zaporov v
Sloveniji ne potrebujemo, saj naj bi lahko iskali
rešitve v smeri alternativne oblike prestajanja
kazni, med njimi z družbeno koristnim delom
in hišnim priporom. 
Oskrbni dan za obsojenca je lani stal 73 evrov,
skupaj pa so na upravi, ki zaposluje 863 oseb,
porabili 37,9 milijona evrov, največ za zaposlene. 
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Tako so živeli

Spomini Vrbancovega Janeza



Miha Naglič

"Kakor znano, je že od ne-
kdaj v navadi, da ljudje vseh
stanov o priliki radi pogleda-
jo po svetu izven svoje do-
movine, posebno bogatejši
postopoma potujejo križem
sveta iz različnih namenov
in v vročem poletnem času
se naseljujejo v hladnih pla-
ninskih krajih, kopališčih in
takozvanih letoviščih. Ta na-
vada dobiva od leta do leta
več veljave in posnemanja.
Zato prihaja vsako leto več
tujcev in domačih obiskoval-
cev v letoviške kraje, in vsako
leto zraste ondi več novih
hiš. Vsakdo, ki potuje in biva
nekaj časa zunaj domovine
ali rojstnega kraja, pa gotovo
rad s seboj vzame kake reči
za spomin na tuje kraje. In
kaj je bolj primernega v ta
namen kakor lepe slike do-
tičnih pokrajin! Ko še ni bilo
razglednic, so tujci kupovali
fotografije o takih priložno-
stih. A ti spominki so bili do-
kaj dragi, za odpošiljanje ne-
pripravni in le malokje jih je
bilo dobiti. Zdaj pa je v vsa-
kem kraju na izbiro lepih po-
ceni razglednic, katere je tre-
ba na praznem prostoru po-
pisati s kratkimi, prikladni-
mi beležkami, nanje natisni-
ti po 5 oziroma 10 novčičev,
jih vreči v poštni nabiralnik,
in pošta jih nato urno odne-
se tja, kamor so namenje-
ne." Tako je neznani avtor v
časopisu Gorenjec z dne 12.
aprila 1902 opisal nadvse
primerno in uporabno novo-

tarijo razglednic, to "institu-
cijo" pošiljanja pozdravov v
sliki in besedi, ki jo pozna-
mo še danes. "Človek tretje-
ga tisočletja pa pošlje foto-
grafijo z mobilnim telefo-
nom in poleg napiše LP. Le
kaj bo ostalo za nami?" Tako
pa se v sprašuje Barbara Rav-
nik Toman, direktorica Go-
renjskega muzeja v Kranju,
ki je nedavno izdal imenitne
knjižni album Pozdrav z Go-
renjske in v njem predstavil
izbor najlepših iz bogate
zbirke razglednic, ki jih hra-
ni osrednji gorenjski muzej.
"Najstarejše razglednice Go-
renjske segajo v devetdeseta
leta 19. stoletja, ko so se za-
čele uveljavljati na celotnem
slovenskem ozemlju. Pred-
hodnica razglednice je bila
dopisnica (Correspondenz-
Karte), ki jo prvič srečamo
leta 1869 na Dunaju; leta
1871 pa se v slovenskih deže-
lah pojavijo dvojezične, uve-
ljavi se izraz dopisnica. Na
njeno prvo stran so napisali
naslov, na zadnjo sporočilo.
Besedilo na sporočilni strani
dopisnice so nekateri pošilja-
telji dopolnili z manjšo ilus-
tracijo. Slikovni del pa se je
večal in kmalu je zasedel ce-
lotno hrbtno stran dopisni-
ce, ki je tako postala spred-
nja stran razglednice. Zato
se je morala spremeniti tudi
naslovna stran dopisnice.
Leta 1904 so jo v avstrijskih
deželah razdelili na dva dela
- prvi je bil namenjen naslo-
vu z znamko, drugi sporoči-
lu, ki ga je pošiljatelj napisal

na razglednico. Najstarejše
razglednice so natisnili kot
litografije (kamnotiske) na
osnovi risb. Do leta 1920 pa
so večino natisnili v tehniki
heliotipije (svetlotiska) in
knjigotiska. Nastale so na
osnovi črno-belih fotografij,
ki so jih ročno obarvali. Po
letu 1920 je postala predloga
tudi barvna fotografija. Tako
so bile na trgu črno-bele,
obarvane in fotorazglednice,
ki so jih fotografi izdelovali
po naročnikovi želji ..."
Po tej poučni razlagi v pov-
zetku knjige, ki jo je uredila
Marjana Žibert, prelistajmo
njeno vsebino. Razglednice
so predstavljene v devetih te-
matskih svežnjih, vsakega
uvaja besedilo "selektorja":
Stare razglednice Kranja in
okolice (Majda Žontar), Raz-
glednice Škofje Loke, Selške
in Poljanske doline (Judita
Šega), Zgodovina izdajanja
razglednic na Kamniškem
(Zora Torkar), Prve razgled-
nice Tržiča in okolice (Hele-
na Rant), Radovljica z okoli-
co na starih razglednicah
(Ida Gnilšak), Jesenice z
okolico (Tone Konobelj), Go-
renjski turistični kraji na sta-
rih razglednicah (Marjana
Žibert), Planinski pozdrav
(Jelena Justin), Začetki indus-
trializacije Gorenjske na raz-
glednicah (Monika Rogelj).
Predstavljene so torej vse da-
našnje upravne enote, še do-
datno pa glavni turistični
kraji (Bled, Bohinj, Kranjska
Gora, Brezje), gorenjske
gore (Julijske in Kamniško-

Savinjske Alpe, Karavanke)
in prvi večji industrijski
obrati (zlasti na Jesenicah, v
Tržiču in Kranju). Gotovo
vas zanima tudi, katera je
najstarejša razglednica iz
zbirke? To naj bi bila raz-
glednica Pozdrav iz Kranja,
ki jo je 1897 založil in natis-
nil Umetniški zavod Karol
Schwidernoch na Dunaju,
prikazuje pa tri kranjske mo-
tive (glej sliko): pogled na
mesto z Majdičevim mli-
nom in lesenim mostom čez
Savo, Prešernovo ulico s po-
gledom proti Glavnemu trgu
in poslopje gimnazije s
Šmarjetno goro in Cofiščem
(po odvetniku Ivanu Cofu) v
ozadju ... Poleg te sta v zbir-
ki še dve iz 1897. To leto je
bilo za razglednice v sloven-
skih deželah prelomno, iz let
pred tem so ohranjene le
redke (najstarejša zna biti
odposlana iz Rogaške Slati-
ne, 1892); v zadnjih letih 19.
stoletja se začenja "zlato ob-
dobje pošiljanja razglednic",
ki je trajalo do zadnjega de-
setletja 20. stoletja. Pošilja-
mo in zbiramo pa jih tudi na
začetku drugega tisočletja, v
t. i. e-dobi.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
V torek zvečer je Aleš Čerin,
podžupan mestne občine
Ljubljana, na Ljubljanskem
gradu odprl 8. koroške kul-
turne dneve v Ljubljani. Za-
čeli so se z nastopom pevske-
ga kvarteta Hartman'ce iz
Celovca, v katerem prepevajo
sestre Mihaela, Katarina, Na-
talija in Simona, ki so hčerke
Marice in Folteja Hartmana
ter pranečakinje znane koro-
ške pesnice Milke Hartman,
ter s predstavitvijo del koro-
škega slovenskega pesnika in
slikarja Gustava Januša. Del
njegove slikarske ustvarjalno-
sti bo pod pokroviteljstvom
ljubljanske mestne občine do
20. aprila na ogled v Palaciju
Ljubljanskega gradu, sam
pesnik pa je na torkovem od-
prtju dni koroške kulture pre-
bral nekaj svojih pesmi. O

pomenu prireditve so govori-
li predstavniki organizator-
jev: dr. Peter Vencelj, pred-
sednik Društva slovensko-
avstrijskega prijateljstva, dr.
Janko Malle, predsednik Slo-
venske prosvetne zveze in dr.
Janko Zerzer, častni predsed-
nik Krščanske kulturne zve-
ze. Vsem je bila skupna mi-
sel, da so ti dnevi prispevek k
sodelovanju v enotnem slo-
venskem kulturnem prosto-
ru in način za premagovanje
meja, ki vztrajajo predvsem v
naših razmišljanjih. Ustvar-
jalno kulturno vzdušje pre-
prečuje politične napetosti.
Letošnji Dnevi koroške kul-
ture v Ljubljani so se nadalje-
vali včeraj, ko je bila v Šentja-
kobskem gledališču predsta-
va Kdo je Fabio?, ki so jo pod
vodstvom avtorice besedila

in režiserke Alenke Hain ig-
rale gledališke skupine Vsi
na kup iz Šmihela. Jutri, 17.
aprila, ob 18. uri bo v Mini te-
atru v Križevniški ulici v
Ljubljani lutkovna predstava
Sapramiške Svetlane Maka-
rovič. Predstavo je pod vod-
stvom Tineta Varla pripravila
lutkovna skupina Navihanci
Slovenskega kulturnega druš-
tva v Celovcu.
V nedeljo, 18. aprila, ob 19.45
bo v Frančiškanski cerkvi v
Ljubljani koncert koroških
organistov slovenskega rodu
Andreja Feiniga iz Sveč in
Aleksandra Kassla iz Podgor-
ja pri Št. Jakobu. V ponede-
ljek, 19. aprila, ob 17.30 bo v
dvorani Slovenske matice na
Kongresnem trgu pogovor na
temo Pričevanja proti pozabi.
Gosta moderatorja Horsta

Ogrisa bosta upokojeni učitelj
Franc Kukovica iz Žitare vasi
in Bogdan Mohor-Ston iz
Kranja, nekdanji partizan na
Koroškem. Koroški dnevi
bodo sklenjeni v torek, 20.

aprila, ob 19. uri, ko bo v dvo-
rani hotela Union v Ljubljani
koncert mešanega pevskega
zbora iz Sel pod vodstvom
Romana Verdela. Vstop na
vse prireditve je prost!

Knjige in knjigoljubi (42)

Pozdrav z Gorenjske
Pozdrav z Gorenjske,
Zbirka starih razglednic,
Gorenjski muzej, Kranj,
2010, 268 strani, 
26 evrov, 
www.gorenjski-muzej.si

Slovenci v zamejstvu (190)

Dnevi koroške kulture

Pozdrav iz Kranja, natisnjena na Dunaju, 1897

Triglav z Dovških vrat (sedla med Stenarjem in Pihavcem),
München, začetek 20. stoletja

Organizatorji in nastopajoči v kulturnem programu na
odprtju Dnevov koroške kulture 
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razgled

Prejšnji teden je Katin in v
gozdu tega imena storjeni
zločin na nenavaden način
predramil naš spomin in kot
tragični opomin zbudil našo
zavest. V sredo zvečer je bil
na TV Slovenija na ogled od-
lični film tega imena (Katyn,
2007); naredil ga je Andrzej
Wajda, sloviti poljski režiser,
čigar oče Jakub je bil med
častniki, pobitimi v Katin-
skem gozdu. V soboto pa nas
je pretresla novica, da je v ne-
kem drugem gozdu nedaleč
od Katinskega strmoglavilo
letalo, v katerem je bila sko-
raj stočlanska poljska delega-
cija s predsednikom na čelu;
namenjeni so bili na kome-
moracijo ob 70-letnici pobo-
ja, a so v nesreči vsi umrli.
Tako se je Katin za Poljake
že drugič izkazal kot kraj ne-
srečnega imena, že drugič je
Poljska v gozdovih na zaho-

du Rusije izgubila del svoje
narodne elite.
Za Slovence je katinski zlo-
čin, "uprizorjen" aprila
1940, pomemben zlasti zato,
ker je bil model za poboj na-
ših domobrancev pet let po-
zneje, po koncu druge sveto-
vne vojne. Že 5. marca 1940
so Stalin in še trije vodilni to-
variši iz politbiroja KP (Mo-
lotov, Vorošilov, Mikojan)
podpisali dokument, ki jim
ga je predložil Lavrentij Pav-
lovič Berija, šef NKVD. Pod-
pisali so smrtno obsodbo za
okrog 22 tisoč ljudi, ki jim
nihče ni sodil, njihova "kriv-
da" pa naj bi bila v tem, da so
jih imenovani tovariši spo-
znali za nevarne razredne
sovražnike, ki bi v primeru,
če bi se Poljska še kdaj osa-
mosvojila in si znova omisli-
la svojo vojsko, spet postali
vodilni kader kontrarevoluci-
je. Med pobitimi so bili: en
admiral, dva generala, 24
polkovnikov, 79 podpolkov-
nikov, 258 majorjev, 654
stotnikov, 17 kapitanov,
3.420 podčastnikov, sedem
kaplanov, trije posestniki, en
princ, 43 uradnikov, 85 civili-
stov, 131 beguncev, 20 uni-
verzitetnih profesorjev, 300
zdravnikov, več sto odvetni-
kov, inženirjev ter učiteljev,
več kot sto pisateljev in novi-
narjev, 200 pilotov ... Nedvo-
mno: del elite poljske vojske
in inteligence.
Zločin nad slovenskimi do-
mobranci so storili po ena-
kem modelu. Brez sojenja
jih je (po pisanju Edvarda
Kocbeka) "obsodila" peterica
tovarišev (Kardelj, Kidrič,
Marinko, Maček in Boris
Kraigher), še posebej pa je
bila za njihovo pokončanje
zagreta ena od tovarišic (Lidi-
ja Šentjurc). Tudi njihova

"krivda" je bila le potencialna
- da ne bi mogli še enkrat so-
delovati v spopadu med novo
oblastjo ter zunanjim in no-
tranjim sovražnikom, če bi
do tega prišlo. So pa med nji-
hovo in katinsko likvidacijo
vsaj tri razlike. Prva: pobiti
slovenski domobranci niso
bili del narodne elite, bili so
ljudje iz ljudstva, njihovi po-
veljniki in duhovni vodje so
jih zapustili in pravočasno
pobegnili. Druga: ujete Pol-
jake so postrelili njihovi
"dedni sovražniki" Rusi, Slo-
vence njihovi lastni narodni
bratje. Tretja: 12 tisoč domo-
brancev je v slovenskem na-
rodu bistveno večji delež od
22 tisoč v poljskem! "Za
mali, komajda dvamilijonski
narod pomeni ta umor kapi-
talni zločin. Nenehno si
predstavljam te nesrečne lju-
di, kako bi lahko kot pamet-
no prevzgojeni možje usta-
novili več deset tisoč srečnih
in plodnih družin." Tako je
zapisal Kocbek v pismu pri-
jatelju, pisatelju in nobelov-
cu Heinrichu Böllu, 12. juni-
ja 1975 (navajam po knjigi
Igorja Omerze: Edvard Koc-
bek, Osebni dosje št. 584;
predstavili jo bomo 22. aprila
na 101. Glasovi preji).
Tragična je seveda tudi smrt
več kot stočlanske delegacije,
ki je šla počastit spomin na
katinske žrtve. A to je bila ne-
sreča, višja sila, hipna smrt.
Takšna smrt je vseeno dru-
gačna od smrti tistih, ki so
bili od septembra 1939 do
aprila 1940 zaprti v ujetni-
ških taboriščih, trpeli po-
manjkanje in negotovost, po-
tem pa jih je doletel brutalni
poboj s strelom v tilnik in
padcem v množični grob ...
Zločin, ki ni le spomin, je
večni opomin.

Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Sprva sem bila navdušena.
Nad vseslovensko čistilno akci-
jo, namreč. Rekla sem si, konč-
no bo civilna družba s prstom
pokazala državnim organom,
kako zgleda civilizirana deže-
la. Preko prijateljice sem orga-
nizatorki akcije obljubila svojo
popolno podporo, in sem zače-
la na to temo skicirati članek.
Že naslednji dan sem doživela
pravo hladno prho. Civilno ak-
cijo je na vsa razpotegnjena
usta podprla vsa slovenska po-
litična falanga. Skratka, vsi, ki
v slovenskem političnem borde-
lu verjamejo, da nekaj pomeni-
jo ali vsaj veljajo. Pohvale so od
zgoraj navzdol kar deževale.
Tako je čistilno akcijo podprl
vladni predsednik Borut Pa-

hor, pa predsednik države Da-
nilo Türk, pa posamezni minis-
tri in župani, pa ne spomnim
se več kdo vse, še. 
V istem trenutku, ko so se poli-
tiki nepovabljeno (vsaj upam,
da nepovabljeno) "vštulili" v
civilno družbene zadeve, je
moje prvotno navdušenje padlo
pod ledišče ali, če vam je ljubše,
naraslo nad vrelišče. A, tako,
sem si rekla besna kot ris. Dr-
žavljani plačujemo ministra
za okolje in prostor, pa takšne
in drugačne inšpektorje, ki naj
bi skrbeli za čisto in zdravo
okolje ter njihove podšefe, šefe,
svetovalce in kar je umišljenih
strokovnih sodelavcev, pa za-
sebna podjetja, za katera sploh
ne vemo, da s tega konta boga-

tijo, in tako dalje in tako dalje,
da policistov, tožilcev, in sodni-
kov niti ne omenjam, smeti pa
na tone. Povedano drugače, ti-
sti, ki bi morali po naravi stva-
ri in organizaciji politične
družbe skrbeti za čisto, zdravo
in prijetno okolje, a ne skrbijo,
zdaj na vse pretege hvalijo in
poveličujejo civilno akcijo. Ne-
kateri od teh se bodo akciji boj-
da celo pridružili. Če ne za ves
dan, pa vsaj za toliko minut,
da jih bodo za množična obči-
la poslikali in posneli uradni
fotografi in snemalci. 
Kaj je temu dodati? Morda
to, da so pred durmi lokalne
volitve, vladi pa sploh ne kaže
dobro, zastran česar je modro
veter obrniti v drugo smer ozi-

roma na nevtralno področje.
No, ja, vsaj na videz v nev-
tralno oziroma v nepolitično
smer.
Da bom pravilno razumljena,
bom ponovila. Podpiram akci-
jo Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. Ampak, samo v prime-
ru, da gre resnično za pobudo
civilne družbe. Sem pa z roka-
mi in z nogami proti temu, da
se z njo baha politika. Se pravi
tisti, ki so izvoljeni in dobro
plačani za to, da za stvari skr-
bijo. V nasprotnem primeru
postanejo zadeve absurdne in
ironične.
Pravzaprav politiki na držav-
ni in lokalni ravni brijejo nor-
ca, če se javno zavzemajo za
akcijo, ki s prstom kaže na nji-

hovo nesposobnost in morda
celo lenobo. Če drugega ne, bi
morali na ministrstvu za oko-
lje in prostor v preteklih dvajse-
tih letih vsaj popisati vsa črna
odlagališča v državi in izdelati
tozadevni register. In tudi ti-
stih "kriminalcev", ki v naravo
spuščajo strupene odpadke in
odplake. Škodljive tako za lju-
di kot za živali in rastline.
Odgovornim politikom, ki se
nameravajo akcije udeležiti,
predlagam, naj odnesejo v svo-
jo domačo "kanto" vse, kar
bodo v akciji nabrali. Na ta
način bodo prispevali vsaj v
blagajno komunalnih podjetij,
če že v času dobro plačane
službe in na račun davkoplače-
valcev ne očistijo Slovenije. 

Vaš razgled

Pokojnina ni miloščina države, ampak pravica posameznika! Bomo delali
45 let, da si jo zaslužimo, medtem pa si drugi polnijo žepe? Tako ogorčeno
so vladnemu predlogu, da se starostna meja za upokojitev podaljša do 65.
leta za moške in 63. leta za ženske, ugovarjali na protestni konferenci petih
sindikalnih central. Če jih vlada ne bo slišala, bodo šli tudi na barikade,
sporočajo delavci. D. Ž., foto: Jadran Krt

petek, 16. aprila 2010

Na čisti strani Alp

Najmlajši udeleženec Moto-zbora v Križah je bil petletni Žan Pintar iz
Kranjske Gore. Ponosno je sedel na izposojeni motorček družinskega 
prijatelja. Ko bo velik, bo imel pravega. Morda Yamaho, ki je še glasnejša
kot istoimenski boben. Stojan Saje

Katin, zločin in ...
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Štefan Žargi

Kranj - Leto 2009 je bilo ne-
dvomno prvo, ko se je spričo
razmer, ki so nastale zaradi
gospodarske krize, postavilo
tudi vprašanje možnosti po-
cenitve električne energije.
Tega nismo dočakali niti ne
razrešitve odprtih vprašanj
uveljavljanja bolj prostega
trga in drugačne organizira-
nosti elektrodistribucije.
Predsednika uprave Elektro
Gorenjska Jožeta Knavsa
smo povprašali o poslovanju
v tem letu.

Lani spomladi, potem ko ste
uveljavili že drugo podraži-
tev električne energije in se
je gospodarska kriza že pov-
sem razmahnila, je prišlo do
pomembnega preobrata:
cene električne energije so
začele na svetovnih borzah
strmo padati, v Sloveniji
smo dobili s ponudbo GEN-
I, prvo pravo alternativo za
preskrbo s cenejšo energijo.
Pri EG ste se na to odzvali s
paketom Porabim, kar ra-
bim, in obljubljali najugod-
nejšo ponudbo. Kakšen je
bil odziv? Koliko uporabni-
kov vas je zapustilo?

"Paketa Porabim, kar ra-
bim, in Vedno porabim, kar
rabim, ki smo ju oblikovali v
lanskem letu za gospodinj-
ske odjemalce, sta požela
zelo veliko zanimanja. Z od-
zivom več kot 6500 odjemal-
cev, ki so se odločili za paket,
smo zelo zadovoljni, saj je
presegel naša prvotna priča-
kovanja.

Z močnim upadom cen na
trgih z električno energijo je
postala prodaja električne
energije gospodinjstvom za-
nimiva tudi za druge ponud-
nike zunaj tradicionalnih di-
stribucijskih podjetij. Vendar
je razlika za povprečnega po-
rabnika zelo nizka, tako da se
je relativno malo odjemalcev
odločilo za zamenjavo doba-
vitelja. Število prestopov od-
jemalcev se giba na ravni
enega odstotka. Že v letoš-
njem letu pripravljamo po-
nudbo novih privlačnih pa-
ketov, ki bodo imeli pred-
vsem ekološki prizvok, tako
da tudi na tem segmentu pri-
čakujemo v prihodnjih letih
pozitiven trend."

Kot ste tedaj dejali, pa so
spremenjene razmere za-
htevale tudi nova pogajanja
o cenah z dobaviteljem
HSE. Vam je takrat uspelo
iztržiti ugodnejše cene?

"Skupina HSE je naš dol-
goletni partner in strateški
dobavitelj električne energi-
je. V lanskem letu, ki ga je
zaznamoval upad prodaje,

nas je podprl v obliki zniža-
nja stroškov odstopanj, ki so
posledica razlik med zakup-
ljenimi in dejansko prevzeti-
mi količinami. Skupaj smo
reševali tudi težave nekaterih
večjih odjemalcev, ki so za-
kupili električno energijo v
času visokih cen."

Že novembra 2008 ste upo-
rabnikom ponudili paket e-
storitev z določenimi ugod-
nostmi. Kakšen je bil odziv?
Koliko uporabnikov upo-
rablja te storitve? 

"Spletno aplikacijo v tem
trenutku aktivno uporablja
več kot šest tisoč odjemalcev.
Odziv je bil izredno poziti-
ven, saj aplikacija pomaga
odjemalcu pri načrtovanju
mesečnega plačilnega pro-
meta: vnos stanja števca za
obračun po dejanski porabi,
pregled bremenitev in plačil,
kopije računov, dinamiko
porabe in informativne izra-
čune porabljene električne
energije ..."

Pri vseh spremembah in
novostih v lanskem letu ste
poudarjali tudi pomen var-
čevanja in celo pomagali pri
tem. So bili morda opazni
tudi rezultati?

"Ozaveščanje in spodbuja-
nje odjemalcev k učinkoviti
rabi električne energije je
naša stalna naloga. Tako s
ponujanjem takih storitev
kot tudi programov. Lani
maja smo ob lansiranju var-
čevalnega programa Pora-
bim, kar rabim, odjemal-
cem, ki jim bo letno uspelo
privarčevati več kot deset od-
stotkov električne energije,
obljubili nagrado za trud, in
sicer dobropis v vrednosti de-
set evrov. Obračun bo izve-
den junija, takrat bomo lah-
ko točno vedeli, koliko odje-
malcev je aktivno prispevalo
k učinkovitejši rabi."

Gospodarska kriza je moč-
no vplivala tudi na porabo
poslovnih uporabnikov. Po
podatkih za februar lani
celo za trideset odstotkov.
Kakšno je stanje pri tej po-
rabi danes?

"Vsekakor je gospodarska
kriza močno prizadela poslov-
ne porabnike, posledično tudi
naše podjetje. Poraba se je v
lanskem letu pri poslovnih
odjemalcih znižala za približ-
no 15 odstotkov, bodisi zaradi
manjše proizvodnje bodisi za-
radi finančnih težav, ko so
podjetja prenehala poslovati
zaradi likvidacije ali stečaja.
Letos planiramo na področju
prodaje električne energije
poslovnim odjemalcem koli-
činsko povečanje in prodajo
električne energije v tujino."

Kako je EG zaključil lansko
poslovno leto in v kolikšni
meri ste uresničili načrt in-
vesticij?

"Lani smo poslovali soraz-
merno uspešno. Ustvarili
smo 1,7 milijona evrov do-
bička pred davki, kar je za 70
odstotkov več kot leto po-
prej. Dobiček je bil ustvarjen
na segmentu prodaje, pri
upravljanju in vzdrževanju
omrežja pa je bilo slabše kot
v letu 2008. Tudi lani je seg-
ment prodaje električne
energije gospodinjstvom
prinesel izgubo.

Gospodarska recesija je
vplivala tudi na poslovanje
našega podjetja. Posledično
smo v lanskem letu pripravi-
li rebalans letnega investicij-
skega načrta in ga uresničili
v višini 17 milijonov evrov.
Kljub slabši investicijski spo-
sobnosti pa smo zaključili
dva pomembna projekta: od-
prli smo novo razdelilno
transformatorsko postajo v
Železnikih, ki predstavlja za-
četek gradnje tako imenova-
ne gorenjske energetske zan-

ke med Bohinjem in Želez-
niki. Vse leto smo izvajali
vzdrževalna in obnovitvena
dela na distribucijskem
omrežju. Moram poudariti,
da je naše distribucijsko
omrežje najbolj zanesljivo
omrežje v Sloveniji, kar se je
lani pokazalo ob havarijah, ki
so jih utrpela druga distribu-
cijska omrežja v Sloveniji."

Aprila lani ste z Iskraeme-
com podpisali 15 milijonov
evrov vredno pogodbo o za-
menjavi navadnih števcev s
sistemskimi. Kako se ures-
ničuje? Kakšni so investicij-
ski načrti za letos?

"Zaradi gospodarske krize
in posledično slabšega poslo-
vanja vseh sodelujočih v tem
projektu so se roki za dobavo
števcev zamaknili. Tako
bomo v letošnjem letu izvaja-
li predvsem testiranja, obsež-
nejša zamenjava z novimi si-
stemskimi števci pa bo pote-
kala v letu 2011."

Ali lahko napoveste, kaj se
bo dogajalo s cenami elek-
trične energije letos?

"V Elektru Gorenjska stre-
mimo k vzpostavljanju čim
bolj konkurenčne cenovne
politike in temu cilju bomo
sledili tudi v letošnjem letu
pri oblikovanju cen. Letos
letu ne pričakujemo podraži-
tev električne energije, dol-
goročno pa bodo te cene za-
gotovo zopet rasle. Pričaku-
jem pa, da se bo letos poveča-
la omrežnina."

Kar nekajkrat smo slišali za
oceno, da je EG sicer naj-
manjši slovenski distributer,
vendar tehnološko najna-
prednejši. Znana so vaša pri-
zadevanja na področju alter-
nativnih - zelenih virov. Kakš-
ni so vaši načrti v tej smeri?

"Na področju učinkovite
rabe energije in izrabe ob-
novljivih virov zato v tem tre-
nutku ponujamo različne
možnosti - gospodinjski od-
jemalci se lahko vključijo v
varčevalni program, s po-
močjo katerega lahko privar-
čujejo električno energijo, v
ponudbo smo vključili mož-
nost gradnje sončnih elek-
trarn na ključ, pripravljamo
nove pakete, ki bodo za konč-
nega uporabnika izredno za-
nimivi. Aktivni smo tudi na
področju učinkovitejše rabe
energije; aktivno poteka pro-
jekt gradnje soproizvodnje
toplotne in električne energi-
je v kranjski soseski Planina,
v Tržiču smo konec lanskega
leta podpisali pogodbo za
gradnjo soproizvodnje v
osnovni šoli Bistrica. Idej in
projektov je veliko, vsekakor
so načrti ambiciozni."

Za bolj ekološko elektriko
Poslovni odjemalci Elektra Gorenjska so lani porabili za 15 odstotkov manj električne energije, 
odstotek gospodinjstev pa si je lani izbral drugega dobavitelja.

Jože Knavs
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Štefan Žargi

Naklo - Kot so sporočili iz
Merkurja, je prišlo zaradi
močnega upada prodaje
podjetjem do precejšnje ne-
enakomerne delovne obre-
menjenosti zaposlenih.
Medtem ko se je prodaja v
trgovskih centrih lani zniža-
la za deset do petnajst od-
stotkov, je bila prodaja pod-
jetjem, kot pravijo po vsem
svetu, približno prepolovlje-
na, največ na področju me-
talurgije in betonskega žele-
za, vrh vsega pa se srečujejo
z veliko plačilno nediscipli-
no kupcev. V upravi so se
zato odločili, da 75 sodelav-
cev iz Naklega, Ljubljane in
Celja, ki so delali na prodaji
podjetjem, premestijo na
delo v trgovske centre - torej
iz režijskih služb za prodaj-
ne pulte. Čeprav odpirajo
nove nakupovalne centre,
lani v Merkuju niso nado-
meščali delavcev, ki so odšli
v pokoj ali drugam, zato se
je pri nekaj več kot 4800 za-

poslenih število zmanjšalo
za 273.

Omenjeni ukrep, ki za za-
poslene ni prijeten, je zgolj
začasen, za šest mesecev, pri
čemer je treba posebej po-
udariti, da premeščeni ob
tem ne bodo prizadeti pri
plačah, saj bodo ohranili do-
sedanje. Je del nujno potreb-
nih ukrepov, poudarjajo v
Merkurju, za zagotovitev
stroškovno učinkovitega in
stabilnega poslovanja in v iz-
ogib odpuščanju. Kot oce-
njuje predsednica največjega
sindikata v Merkurju Mateja
Tavčar, je nekatere ta preme-
stitev prizadela, vendar več-
ina razume položaj. Nekateri
znaki kažejo, da se bo pri
prodaji začel izboljševati. Do-
dajmo še, da nam je Merkur-
jev predstavnik za stike z jav-
nostjo Rok Istenič odločno
zatrdil, da ne pripravljajo ni-
kakršnega seznama štiristo-
tih odvečnih delavcev, ko so
poročali nekateri mediji, pač
pa bodo, ko se bo prodaja
uredila, začeli zaposlovati.

Premeščajo zaradi
krize pri prodaji
Zaradi upada prodaje podjetjem v Merkurju 
premeščajo zaposlene iz režije v trgovske centre.

Begunje

Elan PBO Obrovac bodo prodali

V tem tednu bo podpis pogodbe o prodaji podjetja za pro-
izvodnjo motornih plovil Elan PBO v hrvaškem Obrovcu, so
sporočili iz Skupine Elan, saj je na zadnji seji nadzornega
sveta predsednik uprave dr. Robert Ferko dobil potrditev
nadzornega sveta, da je izbrani najugodnejši ponudnik pod-
jetje BNC v lasti Matjaža Avšiča. Podjetje BNC bo lahko pro-
ti plačilu licenčnine še naprej uporabljal blagovno znamko
Elan, Skupina Elan pa bo še vedno imela pregled nad kako-
vostjo plovila in samo uporabo blagovne znamke Elan. V
morski diviziji podjetja Skupina Elan so se odločili, da bodo
v prihodnje več vlagali v razvoj programa nove linije jadrnic.
Iz nove linije jadrnic so lani splovili multidimenzionalno
Elan 310, za katero je trg potrdil, da pluje v pravo smer, sle-
dila bo Elan 350, ki jo bodo predstavili na sejmu Internavti-
ka 2010. Novost v razvoju Elanovih produktov pa bo kot do-
daten program izdelava lopatic za vetrno energijo. Š. Ž. 
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Bled - Na blejskem gozdno-
gospodarskem območju so
se v zadnjih štirih letih ujme
kar vrstile, v oslabelih in po-
škodovanih gozdovih pa se je
tudi pretirano razmnožil
smrekov lubadar. Sanitarne

sečnje, to je sečnje zaradi
ujm, bolezni, škodljivcev in
še iz nekaterih drugih razlo-
gov, so v tem obdobju vsako
leto presegle več kot polovico
celotnega poseka, lani pa je
bilo to razmerje še bolj "kru-
to" - od dvesto tisoč kubičnih
metrov poseka je bilo 150 ti-
soč "kubikov" sanitarne seč-
nje in le 50 tisoč redne, v dr-
žavnih gozdovih je bil delež
slučajnih pripadkov kar 95-

odstoten. Samo zaradi preti-
rane namnožitve lubadarja
so posekali 74.220 kubičnih
metrov drevja, od tega največ
v gospodarskih enotah Jelovi-
ca, Mežakla, Bled in Jesenice.
"Količina napadanega drevja
je bila približno za deset tisoč
kubičnih metrov manjša kot

predlani, vendar je bila še
vedno nekajkrat večja od nor-
malne letne količine, ki se

giblje od deset do 15 tisoč
"kubikov"," je dejala Vida Pa-
pler Lampe, vodja odseka za
gojenje in varstvo gozdov v
blejski območni enoti zavoda
za gozdove, in poudarila:
"Napad lubadarja se sicer
umirja, vendar pa ne priča-
kujemo skokovitega zmanj-

šanja. Po naših ocenah bo le-
tos zajel petdeset do šestde-
set tisoč "kubikov" drevja, de-

janska količina pa bo odvisna
predvsem od vremena, raz-
mer za razmnoževanje luba-
darja in tudi od prizadevnosti
lastnikov za posek in spravilo
prizadetega drevja."

Lastniki gozdov na blej-
skem območju so lani po-
spravili tudi prek 51 tisoč ku-

bičnih metrov snegoloma, ki
ga je decembra 2008 povzro-
čila teža snega v gozdovih na
območju od tisoč do 1400
metrov nadmorske višine.
Da bi bila "nesreča" še večja,
je veter oktobra lani na Po-
kljuki in v Radovni podrl še
trideset tisoč kubičnih me-
trov drevja, od tega so ga last-
niki 8600 "kubikov" pospra-
vili že lani, preostala količina
pa jih čaka letos.

Redne sečnje je bilo malo
Na zgornjem Gorenjskem je bil lani posek gozdnega drevja zaradi posledic ujm in pretirane namnožitve
lubadarja večji od načrtovanega, od celotne količine pa je bilo kar tri četrtine t. i. sanitarne sečnje.

Gozdarji imajo s t. i. sanitarno sečnjo več dela kot z
rednim posekom, posledice pa občutijo tudi lastniki
gozdov, ki so lani samo zaradi lubadarja utrpeli naj-
manj 1,3 milijona evrov gospodarske škode. Povpre-
čna odkupna cena za kubični meter lesa ”lubadark” je
bila namreč kar za dvajset evrov nižja od cene lesa iz
redne sečnje.

Kranj

Izdelali bodo kataster divjih odlagališč

V jutrišnji akciji Očistimo Slovenijo bodo sodelovali tudi goz-
darji kranjske območne enote zavoda za gozdove. Vključili se
bodo v čistilne akcije v občinah Kranj, Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane, Železniki, Tržič, Šenčur, Cerklje, Naklo in Jezer-
sko. V krajevnih enotah bodo oblikovali dežurno službo, ki bo
prostovoljce usmerjala do smetišč v gozdu. Skupaj s člani
Kranjskega gozdarskega društva bodo očistili tri smetišča v
bližini Praš na Sorškem polju. Že od januarja dalje odkrivajo
lokacije nelegalnih odlagališč v gozdnem prostoru, jih popi-
sujejo in vnašajo v računalniški program, potlej bodo izdelali
digitalni kataster tovrstnih odlagališč. Do prvega aprila so na
območju zavoda "evidentirali" devetdeset odlagališč. C. Z.

Kranj

Delavnica o vzgoji visoko vrednih listavcev

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in kranjska ob-
močna enota zavoda za gozdove vabita v torek na terensko
delavnico Nega gozda - vzgoja visoko vrednih listavcev kot
možnost dodatnega zaslužka na podeželju. Zbor udeležen-
cev bo ob 9. uri pred Mercatorjevim centrom na Kokrici. C. Z.

Vida Papler - Lampe: "Napad lubadarja se sicer umirja,
vendar še ne pričakujemo skokovitega zmanjšanja." 

Veter je oktobra lani na Pokljuki in v Radovni podrl okoli
trideset tisoč kubičnih metrov drevja. / Foto: Vida Papler - Lampe
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Kranj - V minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bo od 21.
do 24. maja državna razsta-
va Dobrote slovenskih kme-
tij. Prireditelji razstave so
pred kratkim predstavili re-
zultate ocenjevanja žganja,
tudi tokrat bi lahko zapisali,
kot smo že kdaj v preteklo-
sti: Gorenjci so mojstri za
kuhanje žganja. Le bresko-
vo žganje, ki ga je na ocenje-
vanje dal Slobodan Rožman
iz Maribora, si je po oceni
strokovne komisije zasluži-
lo najvišje možno število
točk (20), med desetimi
žganji, ki so prejela drugo
najvišjo oceno (18,5 točke),
pa sta dva iz Gorenjske: tep-
kovo žganje iz "žganjarne"
Franca Starmana iz Rakovi-
ce pri Besnici in tepkovec s
kmetije Janeza Kožuha od

Florjana nad Škofjo Loko.
Poleg njiju so iz Gorenjske
zlato priznanje prejeli še
Aleš Jerala iz Podbrezij za
zlato žganje in za viljamov-
ko, Janez Markuta iz Čado-
velj pri Trsteniku za vilja-
movko, Janez Potočnik iz
Bukovega Vrha za tepkovec,
Mihael Kosmač z Dovjega
za "tadomač" hruškovec in
za "tadomačga" ter Tone
Šinkovec iz Leskovice za
češnjevec. Srebrno prizna-
nje bodo dobili Leopoldina
Bogataj iz Kladja za brinje-
vec, Franc Miklavčič iz Do-
lenje Ravni za jerebikovec,
Ivanka Kocijančič s Katarije
pri Moravčah za slivovo žga-
nje, Bernarda in Anton
Skok iz Loke pri Mengšu za
domače Jurčkovo žganje,
Janko Jeglič iz Podbrezij za
Matijovčevo viljamovko,
Rajko Mazi iz Zabukovja za

tepkovec, Jože Bešter iz
Rovt pri Podnartu za Mar-
kovo hruškovo žganje, Jože
Čadež z Loga pri Škofji Loki
za domači brinjevec, Vero-
nika in Ivan Habjan z Loga
pri Škofji Loki prav tako za
domači brinjevec, Anton Se-
ljak iz Mrzlega Vrha za me-
šano žganje in Andrej Krši-
nar s Topola pri Medvodah
za zanoški šnops. Poglejmo
še dobitnike bronastih pri-
znanj! Veronika in Ivan
Habjan ga bosta dobila za
domače sadno žganje, Jože
Bešter za Markovo mešano
žganje, Alojz Krek iz Žirov-
skega Vrha za žganje iz vi-
ljamovk, Marinka Gantar iz
Malenskega Vrha za tepko-
vec, Tone Šinkovec za hru-
škovec, Leopoldina Bogataj
za hruškovo žganje, Janez
Kožuh za češnjevec in Jože
Čadež za domače žganje.

Gorenjski mojstri za žganje
Med Gorenjci, ki letos sodelujejo na razstavi Dobrote slovenskih kmetij,
sta najvišjo oceno za žganje prejela Franc Starman iz Rakovice in Janez 
Kožuh od Florjana nad Škofjo Loko.

Hrastje

Spomladanski kmetijski
gorenjski sejem

Na dvorišču Agromehanike
v Hrastju bo ta konec tedna
spomladanski kmetijski go-
renjski sejem. Sejem bo da-
nes, v petek, opoldne odprl
Branko Ravnik, generalni di-
rektor direktorata za kmetij-
stvo na kmetijskem ministr-
stvu, odprt pa bo še jutri in
pojutrišnjem. C. Z.

Bled

O koncesiji 
za državne gozdove

Strojni krožek Bled vabi v
ponedeljek ob 10. uri v pre-
davalnico KGZ Gozd Bled
na predavanje Roberta Režo-
nja z ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no o pripravi posamičnega
programa ohranjanja kmeti-
je. Tovrstni program omo-
goča kmetijam uveljavljanje
prednostne pravice pri do-
delitvi koncesije za izkoriš-
čanje državnih gozdov. C. Z.

KRATKE NOVICE

Cerklje

Pregled škropilnih naprav

Na Gorenjskem že potekajo pregledi škropilnih naprav za na-
nos fitofarmacevtskih sredstev, ki so za stare naprave obvezni
na vsake dve leti, za nove pa je prvi pregled po treh letih. Prejš-
nji teden je bil takšen pregled tudi v Cerkljah, ekipa Biotehni-
ške fakultete, v kateri so bili Aleš Zver, Janko Rebernik ter štu-
denta Janez Zaverl in Peter Zver, je v dveh dneh pregledala
osemdeset škropilnic. Pregledi bodo na Gorenjskem na skup-
no 24 lokacijah, končali pa se bodo sredi junija. J. Ku.
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Jelena Justin

Mrzli vrh, travnati vrh nad
Žirmi, obdajajo vasi, ki v svo-
jem imenu nosijo mraz. Vas
Ledinica na eni strani, vas
Ledina na drugi strani. Na
lastni koži sem izkusila, če
zapiha veter, je na njegovem
vrhu lahko peklensko mraz.

Za tokratni vzpon se bomo
odpeljali do Žirov. Če priha-
jamo s škofjeloške strani, ne-
kaj metrov za tablo, ki ozna-
čuje Žiri, zavijemo desno
proti vasi Ledinica. Iz škofje-
loške strani ni smerokaza, je
pa na drugi strani ceste za ti-
ste, ki prihajajo iz nasprotne
smeri. Tik pred Ledinico na
primernem mestu parkira-
mo in se odpravimo proti
cerkvi svete Ane, ki je več kot
vidna že od daleč. 

Ko pridemo do nje, nada-
ljujemo po kolovozni cesti, ki
poteka nad Ledinico. Imela
sem občutek, kot da hodim
po panoramski poti. Pot
kmalu skrene desno v hrib.
Naslednji kažipot na hiši nas
bo usmeril na travnik, ki ga
prečimo ob robu, in nadalju-
jemo po poti, ki gre po gozdu
naravnost v hrib. Ker pot na
Mrzli vrh vodi po grebenu,
se odločimo za levo pot. Na
razpotju namreč ni markacij,
se pa pojavijo nekaj sto dol-
žinskih metrov višje. V tem
delu poti se nam bodo na levi
strani kazala travnata poboč-
ja Mrzlega vrha in številne
kmetije, ki so posejane po
teh pobočjih. Markacije bodo

izginile, pot bo postala bolj
strma, a mi se bomo držali
grebena. Ni skrbi, da bi se iz-
gubili, čeprav bi resnično
lahko na poti dodali kakšno
markacijo več, saj je občutek
za nekatere lahko dokaj ne-
ugoden. Sploh, če se po teh
gozdovih giblješ prvič in so ti
neznani. Na naslednjem raz-
cepu so markacije spet ču-
dežno tu. Pot zavije rahlo
pod greben na desni strani.
In ko stopimo na travnik, se
nam pokaže Mrzli vrh, ter
čudoviti razgled proti Blego-
šu, Koprivniku in Mladem
ter Starem vrhu. 

Pot se pridruži makadam-
ski cesti, ki se do sem gor
povzpne povsem iz doline,
zato je obisk Mrzlega vrha s
kolesom odlična varianta.
Kažipot nas usmeri najprej
desno, kjer nadaljujemo po
makadamski cesti. Markira-
na pot zavije levo na travni-
ški kolovoz, kjer se vrh Mrz-
lega vrha skriva na desni
strani med drevesi. 

Z Mrzlega vrha se po asfal-
tirani cesti spustimo do raz-
cepa, kjer desno cesta zavija
proti Sovodnju, mi gremo pa
levo proti Ledini. Takoj za
ovinkom, ob partizanskem
spomeniku in kapelici, nas
ličen lesen smerokaz usmeri
še do vrha Sivke, 1008 me-
trov visokega hribčka, ki je
del Slovenske planinske poti.
Ja, sem gor bo treba po štem-
pelj! Nadaljujemo po maka-
damu do drevesa, kjer nas
markacija usmeri na travni-

ško stezico ob robu gozda, ki
nas pripelje do gozda. Po
zložni gozdni stezi pridemo
do vrha Sivke v nekaj minu-
tah. Vrh je skrit v gozdu,
brez razgleda. Če se s Sivke
spustimo na severno stran,
najbolje, da kar po cesti, se
nam odpre lep razgled na
Bevkov vrh, Porezen in
Spodnje bohinjske gore. 

Kot sem omenila že zgo-
raj, je obisk tako Mrzlega
vrha kot Sivke odlična kole-
sarska varianta, le da se pelje-
mo v tem primeru v spod-
njem delu še po asfaltni,
nato pa makadamski poti.
Nujno je gorsko kolo. S kole-
som se da priti vse do vrha
Sivke, a tukaj se zavedajmo,
da se vozimo po markirani
planinski poti.

Nazaj v dolino se vrnemo
po poti vzpona. S Sivke bi si-
cer lahko naprej nadaljevali
vse do Bevkovega vrha ali če
hočete do Ermanovca, a teža-
va je, ker nas v Ledinici čaka
jekleni konjiček. Tik preden
se bomo z avtom odpeljali do-
mov, predlagam še obisk cer-
kve svete Ane. Baročna cer-
kev leži na 489 metrov viso-
kem gričku. Izročilo govori,
da je na tem mestu nekdaj
stala gotska cerkev, ki je bila
zaradi lepe lege pogosto obis-
kana. Ko so se romanja v 17.
stoletju znova okrepila, so na
istem mestu zgradili večjo in

svetlejšo cerkev, ki nas z ena-
ko podobo pozdravlja še da-
nes. Cerkev odlikuje pet oltar-
jev, glavni je seveda posvečen
sv. Ani, ki pa ni baročno raz-
giban, temveč neverjetno bar-
vit. Stranski oltarji so posve-
čeni sv. Ožbaltu, očaku Jobu,
sv. Križu in sv. Florijanu.

Nadmorska višina: 987 m in
1006 m
Višinska razlika: 536 m
Trajanje: 3 do 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Mrzli vrh (987 m) 
in Sivka (1006 m)

Mrzla imena
Na tem koncu hribovja nad Žirmi je konec 
avgusta lahko tako mrzlo kot oktobra v dolini.
Številna so imena, ki govorijo o mrazu v teh krajih.

Vrh Sivke je skrit med smrekovimi drevesi.Mrzli vrh izpod Sivke 

Ličen smerokaz nas usmeri na vrh Slovenske planinske
poti.

Janez Štrukelj

Jedi iz belušev K U H A R S K I R E C E P T I120
Priprava belušev

Bele beluše moramo vedno
temeljito olupiti, ker imajo de-
belo, olesenelo lupino, zelene
beluše pa lupimo samo v spod-
njem delu. Bele beluše pripra-
vimo šele pred kuhanjem, ker
se zelo hitro izsušijo. Belih be-
lušev nikoli ne kuhamo v alu-
minijastih posodah, ker oksidi-
rajo. Beluševih glavic nikoli ne
prelivamo z omako in ne posi-
pavamo z drugimi dodatki.

Beluši z omako

Sestavine: 60 dag belih belu-
šev, pol glavice čebule, kapre,
kreša po okusu, 1 kisla kumari-
ca, sok limone, 2 žlici olja, sol,
poper, 1 limona, 2 trdo kuhani

jajci, peteršilj, 1 dl vinskega
kisa, 1 žlička gorčice.

Priprava: Beluše odcedimo
in nadevamo na krožnike,
okrasimo jih z limoninimi
kolobarji, peteršiljem, preli-
jemo s pripravljeno omako.

Priprava omake: Čebulo,
peteršilj, kapre, krešo, kisle
kumarice in trdo kuhana jaj-
ca dobro sesekljamo. Doda-
mo sol, poper, gorčico, olje
in kis. Dobro zmešamo. 

Beluševa kremna juha

Sestavine: 30 dag belušev, 1 l
kostne juhe, 1 l beluševega izced-
ka, 6 dag masla, 4 dag moke,
malo muškatnega oreščka, sol,
poper, sok 1 limone, 1 rumenjak,
pol dl sladke smetane.

Priprava: Naredimo belo
jušno osnovo in jo zalijemo z
zelenjavnim beluševim iz-
cedkom in kostno juho.
Osnovi dodamo očiščene in
oprane beluševe olupke. Ko
so mehki, jih pretlačimo, do-
damo posebej skuhane belu-
ševe vršičke, popramo, okisa-
mo z limonovim sokom in
začinimo z muškatnim oreš-
čkom. Pred serviranjem
juho še legiramo (jajčni ru-
menjak in sladka smetana).

Ocvrti beluši v pivovem
testu

Sestavine: 70 dag belušev, 2
dag olja, pol l piva, 2 jajci,
moka po potrebi, sol, maščoba
za cvrtje belušev.

Priprava: Beluše skuhamo
v slanem kropu in jih osuši-
mo, odrežemo olesenele dele
(uporabimo jih za juho) in
jih povaljamo v moko, nato
še v pripravljenem testu.

Priprava testa: Iz piva, ru-
menjakov in moke ter stepe-
nih beljakov pripravimo ne-
koliko bolj gosto testo in ga
solimo. Vsak beluš najprej
pomokamo, da se testo bolje
oprime testa, nato ga pomo-
čimo v pripravljeno testo.
Maščobo segrejemo v večji
ponvi in ocvremo beluše.
Ocvrte polagamo na papirna-
to servieto, da se osušijo, in
še tople ponudimo s tatarsko
ali kakšno drugo hladno
omako.

Belušev zrezek

Sestavine: 30 dag belušev, 40
dag krompirja in kuhano ali pa-
ljeno testo (iz 2 dl vode, 18 dag
moke, 7 dag masla, 2 do 3 jajc),
muškatni orešček, sol, poper.

Priprava: Paljeno testo nare-
dimo tako, da damo v kotliček
vodo in maslo, zavremo, vsu-
jemo še moko in kuhamo, da
se naredi cmok in se testo loči
od posode. Kuhanemu testu
dodamo še drugo za drugim
jajca, pretlačen kuhan krom-
pir ter drobno narezane belu-
še. Vse začinimo, premeša-
mo, oblikujemo v zrezke, ki
jih dunajsko paniramo. Oc-
vremo jih v vročem olju. Servi-
ramo jih lahko s kakšno oma-
ko in sestavljeno solato.
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

S plesom in pesmijo v pomlad
Šenčur - Društvo prijateljev mladine Šenčur - sekcija otroške
folklorne skupine Vrtavke, organizira v nedeljo, 18. aprila, ob 18.
uri v Domu krajanov Šenčur prireditev S plesom in pesmijo v
pomlad. Nastopali bodo: otroška folklorna skupina Vrtavke,
odrasla folklorna skupina Šenčur in Tamburaši iz Kranja.

Upokojenci imajo talent
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica obvešča člane, da
bo v torek, 25. maja, ob 18. uri v zadružnem domu v Žabni-

PRIREDITVE

ci zabavni večer Upokojenci imajo talent. V programu bo
sodelovalo nekaj starih znancev, k sodelovanju pa vabijo
nove glasbenike, recitatorje, pevce, imitatorje, skratka vse, ki
imajo talent. Prijave zbira Jerica Kraševec po tel. 5132 841 od
20. aprila do 5. maja. 

Literarni večer
Jesenice - Ob slovenskih dnevih knjige bo v torek, 20. aprila,
ob 19. uri v Občinski knjižnici Jesenice literarni večer,
posvečen jeseniškemu pisatelju Slavku Savinšku.

II. Literarni večer
Spodnja Besnica - KD Jože Papler Besnica vabi na II. Lite-
rarni večer, ki bo danes, v petek, 16. aprila, ob 20. uri v
Kuharjevi Kolo dvor galeriji na Pešnici 2 v Spodnji Besnici. S
svojimi literarnimi deli se bodo predstavili Nena Novak,
France Bešter in Mira Velkavrh, likovna dela pa bosta na
ogled postavila slikarja Miro in France Sušnik. Kulturni pro-
gram bodo popestrili violinistki Nataša Udir in Minca
Marolt ter trobentač Jakov.

Ura pravljic
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu bo zaključek ur
pravljic z nastopom čarodeja Grega v torek, 20. aprila, ob
17.30.

Gorje - V Gorjanskem domu se otroci lutkovno predstavo
Kroki v Gledališču lahko ogledajo v torek, 20. aprila, ob 17.
uri.

Na Goteniški Snežnik
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v
soboto, 24. aprila, na Goteniški Snežnik (1289 m). Odhod
posebnega avtobusa ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in in-
formacije po tel. 5971 536 do zasedbe mest (30).

Spomladanski pohod k bolnišnici Košuta
Preddvor - V soboto, 17. aprila, Občinski odbor borcev za
vrednote NOB Preddvor vabi na spomladanski pohod k bol-
nišnici Košuta. Zbirališče bo ob 9. uri na parkirišču nad
Vaškarjem v Bašlju.

Od Šmarij do Izole
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo na pohod od
Šmarij do Izole, ki bo v četrtek, 29. aprila, Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 26. aprila.

Kolesarski izlet
Kranj - Iz kolesarske sekcije kranjskih upokojencev vabijo v
torek, 20. aprila, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Pod-
brezje-Kranj. Start bo ob 9. uri izpred društva.

Na Kucelj na Čavnu
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 24. apri-
la turo na Kucelj na Čavnu, južne obronke Trnovskega goz-
da. Prijave sprejemajo po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sre-
do in četrtek od 18. do 19. ure.

Kariera vs: družina
Kranj - Združenje Naravni začetki v Kranju organizira srečanje za
očete na temo Kariera vs: družina. Srečanje bo v torek, 20. apri-
la, od 17.30 do 19. ure v prostorih društva Auris, 2. nadstropje,
Huje 23a, Kranj. Srečanje koordinira Matjaž Nemanič, IMAGO
partnerski svetovalec in vodja Familylab seminarjev. Vstop prost,
obvezne prijave na info@mamazofa.org ali 040/73-88-73.

Zdravje je v naših rokah in nogah
Tržič - V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo danes, v petek, 16.
aprila, ob 19. uri predavanje Helene Alenke Bizjak Zdravje je
v naših rokah in nogah, ki bo povedala, kaj je refleksna
masaža stopal in kje so refleksne cone telesa.

Pogovor o duševnih boleznih
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 20. aprila, ob 16. uri na predavanje in
pogovor o duševnih boleznih z odgovori na konkretna
vprašanja. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju na
Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), bo vodil mag.
specialist psihiatrije dr. Jurij Bon.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 17.
aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Drobec milosti. Razgovor bo
povezoval Roman Šimenc. Vstopnine ni.

Kjer se Atlantski ocean dotakne črne celine
Bled - O deželah pisanih ljudi in riža z omakami bosta v
Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled pripovedovala popotnika
Tamara Ferjan in Andrej Sedej.

Kako z zdravilnimi zelišči do zdravja
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje in Društvo
bolnikov z osteoporozo Kranj vabita občane v torek, 20. aprila,
ob 20. uri v prostore Občine Cerklje na predavanje Kako z
zdravilnimi zelišči do zdravja. Predaval bo Lojze Vidic, ing. agr.

Očistimo Slovenijo
Naklo - Zbirna mesta za udeležence čistilne akcije Očistimo
Slovenijo, ki bo jutri, v soboto, 17. aprila, bo: Naklo - na
parkirišču pri osnovni šoli Naklo; Strahinj - na parkirišču pri
BTŠ-ju; Duplje - pred Gasilskim domom; Podbrezje - pred
Gasilskim domom in pred Grmačem. Zbor bo ob 8. uri, za
rokavice in vrečke je poskrbljeno, priporočljiva je primerna
obutev. Zaključek akcije je ob 13. uri v BTŠ centru v Strahin-
ju, za dodatne inf. pokličite po 051/652 601- Zdravko.

Bled - Triglavski narodni park jutri, v soboto, 17. aprila, med 10.
in 12. uro vabi na aprilsko Triglavsko tržnico, ki bo tokrat name-
njena obeležitvi Svetovnega dneva Zemlje in akciji Očistimo Slo-
venijo. Svoje bodo predstavili tudi varovanci Centra za usposab-
ljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, enota Varstveno delov-
ni center. Triglavski narodni park bo sodeloval v akciji Očistimo
Slovenijo v enem dnevu. Zborno mesto bo na parkirišču pred
Info središčem Triglavska roža ob 7.30. 

OBVESTILA

PREDAVANJA

IZLETIHALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

TRST: 22. 4.; MADŽARSKE TOPLICE: 24. - 27. 4., 13. - 16. 5., 27. - 30. 5.;
BERNARDIN: 19. 4.; TOPOLŠČICA: 26. 4.; MEDŽUGORJE: 7. - 9. 5.; PELJEŠAC:
18. - 25. 6., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 8. - 11. 6.;  28. - 31. 8, 24. - 31. 8.; MALI
LOŠINJ: 25. - 30. 9.; GOLI OTOK: 24. 5.; NOVO: BANJA VRUČICA: 29. 4. - 2. 5.

Vodja Divizije za razvoj valute (ECB/029/10) m/ž (Frankfurt) 
Pogoj: univerzitetni diplomirani inženir, fizik ali kemijski inženir oziroma dokazljive
sposobnosti za izvajanje delovnih nalog, ki jih zahteva razpisano delovno mesto,
prednost je MBA ali primerljiva kvalifikacija, dokazljive izkušnje z vodenjem ekip
tehničnih strokovnjakov, najmanj 5 let izkušenj na vodstvenih mestih je šteto kot
prednost. The European Central Bank, Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main,
prijave zbiramo do 13. 05. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Podjetje Sinkopa, d. o. o., redno zaposli promotorko za predstavitev in izva-
janje meritev na promocijskih stojnicah (zaželena izobrazba medicinske
smeri). (Radovljica in teren) 
Podjetje Sinkopa, d. o. o., redno zaposli promotorko za predstavitev in izvajanje
meritev na promocijskih stojnicah (zaželena izobrazba medicinske smeri).
Sinkopa, d. o. o., Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, prijave zbiramo do 13. 05. 2010. Več
na www.mojedelo.com.

Urednik revije Naša lekarna m/ž (Ljubljana - Črnuče) 
Pričakujemo prijave univerzitetnih diplomiranih novinarjev z vsaj 3-letnimi izkuš-
njami s področja urednikovanja oziroma medijev ter pr-ja. Pri odgovornem in
kreativnem delu boste imeli vso podporo mladega, sposobnega in ambicioznega
kolektiva. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s poskusno dobo in
možnostjo podaljšanja. Entrapharm, d. o. o., Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 21. 04. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Finančni svetovalec m/ž (Trzin, osrednja Slovenija, teren po Sloveniji) 
Delovna mesta finančnih svetovalcev, svetovalk z redno zaposlitvijo v hitro 
rastočem mladem kolektivu. Finančna svetovanja opravljamo na dogovorjenih
terminih (fizične in pravne osebe), za kar poskrbijo naši organizatorji terminov.
Iščemo predvsem ambiciozne, komunikativne, odgovorne in urejene osebe, s
končano vsaj IV. stopnjo izobrazbe in lastnim prevozom. AKSIA, zavarovalno za-
stopniška družba, d. o. o., Kropova ulica 9, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 11.
05. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Zastopnik za terensko prodajo izdelkov za osebno nego iz lastnega prodaj-
nega programa m/ž (terensko) 
Podjetje Sinkopa, d. o. o., zaposli zastopnika za terensko prodajo izdelkov iz lastnega
prodajnega programa. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, delo v dopoldanskem
času, proste vikende in nadpovprečen osebni dohodek. Sinkopa, d. o. o., Žirovnica
87, 4274 Žirovnica, prijave zbiramo do 08. 05. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar v Termah Snovik m/ž (Terme Snovik - Kamnik) 
Medse vabimo dobrega kuharja (m/ž). Odgovorni boste za pripravo penzionskih
jedi in jedi po naročilu. Pričakujemo izobrazbo gostinski tehnik ali kuhar, pozitiven
odnos do zdrave prehrane, vsaj 3 leta izkušenj pri samostojni pripravi jedi,
zaželeno osnovno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina). Nudimo vam
stimulativno plačilo z vsemi pripadajočimi dodatki ter prijazno delovno okolje.
Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do
07. 05. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Izkušeni natakar m/ž (Terme Snovik - Kamnik) 
V svoj kolektiv sprejmemo novega sodelavca za delovno mesto natakar (m/ž).
Vaše delovne naloge bodo: samostojna strežba jedi in pijač, izdaja računov in
dnevni pregled zalog. Pričakujemo osebo z vsaj tremi leti delovnih izkušenj v
strežbi, prijazno in komunikativno osebo, odgovornost in samostojnost pri delu,
znanje angleškega in italijanskega jezika. Delo za nedoločen čas s poskusno dobo.
Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do
07. 05. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Vodja gostinstva m/ž (Terme Snovik - Kamnik) 
V Termah Snovik - Kamnik zaposlimo vodjo gostinstva (m/ž). Pričakujemo - ose-
bo z vsaj 5 let delovnih izkušenj v gostinstvu in 3 leta kot vodja gostinstva, po-
znavanje pravil strežbe jedi in pijač, poznavanje normativov v gostinstvu, orga-
nizacijske sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, znanje slovenskega, an-
gleškega in italijanskega jezika, zaželeno vinski svetovalec, obvladanje dela na
računal. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik, prijave
zbiramo do 07. 05. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar za poletno sezono - določen čas (m/ž) (Terme Snovik - Kamnik) 
V svojo sredino vabimo sodelavca kuharja (m/ž). Odgovorni boste za pripravo pen-
zionskih jedi in jedi po naročilu. Pričakujemo: izobrazba gostinski tehnik ali kuhar,
pozitiven odnos do zdrave prehrane, vsaj 3 leta izkušenj pri samostojni pripravi
jedi, zaželeno osnovno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina). Nudimo
vam stimulativno plačilo z vsemi pripadajočimi dodatki ter prijazno okolje. Terme
Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbiramo do 07. 05.
2010. Več na www.mojedelo.com.

Mehatronik, tehnik strojnega vzdrževanja in tehnik elektro vzdrževanja m/ž (Kranj) 
Od kandidata pričakujemo: najmanj končano V. stopnjo izobrazbe: strojna, elek-
tro/elektronika ali mehatronika, znanje dela s PC (Windows), znanje angleškega
jezika, samoiniciativnost, odgovornost, natančnost, fleksibilnost, timsko delo,
primerne psihofizične sposobnosti. Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj,
prijave zbiramo do 23. 04. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Vodja vzdrževanja m/ž (Kranj) 
Od kandidata pričakujemo: končana visoka ali univerzitetna izobrazba strojne smeri,
znanje angleškega jezika. Izkušnje s področja vodenja, poznavanje programskih
orodij (Office, Windows), samoiniciativnost, odgovornost, stremljenje k dosežkom,
natančnost, fleksibilnost, timsko delo, sposobnost sprejemanja odločitev in vod-
stvene sposobnosti, primerne psihofizične sposobnosti. Sava Tires, d. o. o., Škofjeloš-
ka 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 23. 04. 2010. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

HIŠA KULTURE

Bogdan Kladnik, avtor številnih knjig, kot fotograf že vrsto let 
raziskuje Balkan, ki ga je označil za območje največje lepote 
na najmanjšem prostoru.

Iz leta v leto opazuje našo brezbrižnost do narave in ugotavlja, 
da se za lepoto narave vselej skriva nesnaga, ki jo zmeraj znova 
izumlja človek. Kot odgovor na vprašanje, kaj lahko naredi za dobrobit
Zemlje, se je rodil projekt Varuhi Zemlje.

Z multivizijo vas bo skupaj z Ladom Jakšo popeljal po največjih 
naravnih znamenitostih Slovenije, Hrvaške, Bosne, Makedonije, 
Kosova, Črne gore, Makedonije in Albanije.

Sledila bo tudi predstavitev knjige Varuhi Zemlje in projekta Mladi
Varuhi Balkana.

Vabljeni na zanimivo predstavitev, ki se bo zaključila 
s poglobljeno debato o našem planetu. Predstavitev bo v sredo,
21. aprila, ob 19. uri v avli Gorenjskega glasa. Prisrčno vabljeni!w
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LOTO
Rezultati 30. kroga - 14. aprila 2010

4, 6, 12, 15, 20, 27, 38 in 35
Lotko: 7 5 8 3 1 7

Loto PLUS: 5, 21, 26, 28, 32, 35, 37 in 30
Predvideni sklad 31. kroga za Sedmico: 300.000 EUR

Predvideni sklad 31. kroga za Lotka: 260.000 EUR
Predvideni sklad 31. kroga za PLUS: 365.000 EUR

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, 33 m2, Kranj, Drulov-
ka, vredno ogleda, ☎ 041/350-257

10002073

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn. l.
08, solastništvo na parceli, 73.000
EUR, SVET RE d.o.o., Škofjeloška ce-
sta 16, Kranj, ☎ 051/237-031

10002190

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, delno
opremljeno, urejena ZK, ☎ 041/375-
318

10002126

KRANJ Visoko; stan. v pritličju tro-
stan. hiše, cca. 130 m2, obn. l. 06, z
vrtom 478 m2, za 198.000 EUR,
samo stan. 159.000 EUR, SVET RE
d.o.o., Škofjeloška cesta 16, Kranj, ☎
051/237-031

10002192

TRISOBNO stanovanje v hiši, v okolici
Kranja, svoj atrij, terasa, vrt in parkiriš-
če, ugodno, ☎ 041/931-124

10002118

KUPIM

GARSONJERO ali enosobno stanova-
nje v Kranju, za gotovino, ☎ 040/276-
210

10002198

ODDAM

SOBE, postelje, tujim delavcem na za-
časnem delu in sicer petsobno stano-
vanje 4 x po 3 postelje, s souporabo
kopalnice, kuhinje in dnevne sobe, ☎
041/711-530

10002157

GARSONJERO na Planini, opremlje-
no, ☎ 031/708-789

10002110

ENOSOBNO stanovanje, 38 m2, viso-
ko pritličje, opremljeno, za daljše ob-
dobje, v Podlubniku, Škofja Loka, ☎
040/830-960

10001881

DVOSOBNO stanovanje v stari hiši, ☎
031/456-806

10002113

NAJAMEM

TRISOBNO ali štirisobno stanovanje v
okolici Cerkelj, ☎ 031/272-582,
041/973-759

10002112

ZAMENJAM

ENOINPOLSOBNO stanovanje v Kra-
nju za večjega ali prodam, ☎ 041/
846-304

10002045

HIŠE
PRODAM

KRANJ izjemna lokacija ob najbolj pro-
metni cesti, prodam hišo 270 m2 in
delavnico 200 m2, primerno za po-
slovno dejavnost, parcela 1150 m2, ☎
040/855-439

10002119

KRANJ 2 km izven, 86.65 m2, obn. l.
08 pritličje hiše z garažo, solastništvo
na zemljišču, takoj vseljivo, 125.000
EUR, SVET RE d.o.o., Škofjeloška ce-
sta 16, Kranj, ☎ 051/237-031

10002191

STAREJŠO hišo v Žiganji vasi, ☎
030/915-747 10002100

POSESTI
PRODAM

GOZD, okoli 90 a, ☎ 041/423-773
10002036

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE prostore, 100 m2, 60
m2, 40m2, blizu novega trgovskega
centra v Škofji Loki, ☎ 031/469-105

10002101

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 10001798

CITROËN 1100, vozen ali za rezervne
dele, ☎ 031/838-911

10002058

MB E 300 TD Avantgarde limuzina, l.
99, 103.000 km, avtomatik, možna
menjava, cena 7.000 EUR, ☎ 041/
517-008

10002109

RENAULT Twingo 1.2, l. 2003, klima
kot nov, ☎ 041/227-338

10002046

SUZUKI Jimny 1.3, l. 99, klima, 4 x 4,
zelo lepo ohranjen, ☎ 041/227-338

10002108

VOLKSWAGEN Polo 45, l. 1995 okto-
ber z alu platišči, cena 750 EUR, lepo
ohranjen, ☎ 041/768-236

10002159

KUPIM

OSEBNI AVTO l. 2000 do 2006, s 
klimo, ohranjen, ☎ 031/307-057

10002175

MOTORNA KOLESA
PRODAM

HONDO XL varadero 1000, letnik
2007, ABS, bordo rdeč, 14.000 km,
veliko opreme, ☎ 030/307-057

10002184

KAWASAKI Ninja 636, zelene barve,
letnik 2004, tehnični do maja 2011, ☎
041/350-338 10002111

KUPIM

STAR moped ali ponyexpress, lahko v
nevoznem stanju, ☎ 041/681-058

10002146

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

ALUMINIJASTA platišča, 15 col, na 5
vijakov za terenca Suzuki - Vitara ali po-
dobno, ☎ 04/51-22-655, 041/874-
181 10002105

LETNE pnevmatike Fulda 195/65 R
15 50 E za Passat lim. in prtljažnik za 6
parov smuči ter prtljažnik za kolesa, ☎
031/491-190

10002061

PLATIŠČA in gume, 4 kom, 175-70-
13, original za Kalos ali Aveo, simbolič-
na cena, ☎ 04/57-44-824

10002075

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dim., rabljeni akumulatorji, nov 75
AH z garancijo 3 leta, ☎ 041/722-
625 10001763

STREŠNI prtljažnik + 2 nosilca za ko-
lesa ter vlečno kljuko za Renault Sce-
nic, letnik 2007, ☎ 041/826-526

10001858

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI TV Gorenje, ekran 68 cm,
brezhibno je deloval 5 let, ☎ 01/57-
43-669, 040/390-748

10002055

BARVNI televizor Sony, ekran 69 cm,
☎ 041/299-625 10002120

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKI ponk in mlatilnico s čistilci
ter razne folc glave za frezar, možna
menjava, ☎ 031/638-753

10002122

MIZARSKO kombinirko Miostandard,
poravnalka debelinka cirkular, frezar,
☎ 041/858-149

10002183

STRUŽNICO Mauser Traum, stružna
dolžina 100 cm in sekular z mizo, ☎
04/23-24-638, 031/844-960

10002034

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BETONSKE plošče 40 x 40, 200 k.,
malo rabljene, za simbolično ceno, ☎
041/603-247 10002156

HLODE oreha, češnje, hruške in suhe
smrekove deske 25, 20 mm, ☎
041/608-702 10002152

KOSTANJEVE hlode, deske, morale,
tramove, po meri nažagam ter 2 m3 li-
povih deske 30, ☎ 040/720-000

10002044

LESENE ponte cca. 240 kosov in ban-
kine cca. 2 m3, ☎ 041/316-614, Ma-
tej 10002150

PLOHE in deske javor 250-300 EUR,
hrast 250 EUR, breza 200 EUR, boro-
vec 130 EUR, smreka 150-160 EUR,
☎ 041/496-732 10002057

SUHE smrekove plohe, 2 m3, ☎ 031/
706-358 10002163

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNO 100 x 140 in notranja vrata 80
x 200, ☎ 031/375-250

10002197

VHODNA vrata s podbojem, nova, zelo
ugodno, 25 % ceneje, ☎ 041/271-
953 10002099

KUPIM

RABLJENA enokrilna ali dvokrilna že-
lezna vrata in majhno okno, ☎
051/311-180 10002170

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019

10001793

DRVA bukova, 50 eur, mešana, 40
eur, možnost razreza in dostave, ☎
040/338-719 10001794

DRVA mešana okrogla, debelina od 5-
10 cm, 30 eur, smrekova cepljena, 30
eur, po dogovoru razžagam in pripe-
ljem, ☎ 070/323-033

10001795

LESENE brikete za kurjavo, ugodno,
☎ 04/53-31-648, 040/887-425

10001884

RAZLIČNA drva, možen razrez in do-
stava, ☎ 04/51-81-086, 041/214-
500

10002076

SUHE smrekove butare, 100 kom, ☎
04/23-43-501 10002132

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KAVČ, raztegljiv in dva fotelja, ☎
040/245-330 10002048

KOTNO sedežno garnituro z ležiščem
in foteljem, za simbolično ceno, ☎
041/492-950

10002069

KUHINJO dolžine 3.60 z vsemi apara-
ti, razen hladilnika, ☎ 051/388-831

10002147

LEPO ohranjeno spalnico, 3 garde-
robne omare za predsobo, žimnice,
vse v Ljubljani, ugodno, ☎ 04/57-44-
659

10002153

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 17.30 in 
za objavo v torek do petka do
13.30! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek neprekinjeno od 
8. do 17. ure, sreda od 8. do 18., 
v petek od 8. do 14. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

STANOVANJA PRODAMO
Radovljica, 1 sobno, 47 m2, l. izg. 83,
mnenja okna, prebrušen parket, CK, tel,
4/VI. Vzdrževano stanovanje v urejen-
em okolju 88.000 EUR. Možno
obročno plačilo.

HIŠO PRODAMO
Golo brdo pri Medvodah 137m2,
(K+P+M), na zemljišču 517m2, l. izg.
1998, leži v urejenem naselju vikend in
deloma stanovanjskih hiš. 170.000
EUR. Ostale informacije na:

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate stanovan-

je, hišo ali poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj, Koroška
cesta 2, 4000 Kranj

gsm: 031/330 - 040, tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

www.a jp .s i

Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kata-
ster stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih
vodov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sede-
žu podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodno stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin) vpi-
sano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, dvosobno +2 kabine-
ta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l. izgr.
1976, delno obnovljeno l. 2005 - okna
v spalnicah, radiatorji, vsi priključki,
vpisano v ZK, lepo ohranjeno, cena
132.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pritlič-
na hiša tlorisa 30 m2 na parceli veliko-
sti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti prenov-
ljena in opremljena l. 2009, v pritličju -
kuhinja, jedilnica z dnevno sobo, WC,
v nadstr. - spalnica, pomožni prostor
in kopalnica, CK, največ za dve osebi
vseljivo takoj, cena 630,00 EUR/me-
sečno + stroški + 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, na zelo lepi lokaciji, vi-
sokopritlična tlorisa 10x8 m2 na parce-
li velikosti 857 m2, l. izgr. 1955, CK na
olje, garaža, cena 246.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
419.000,00 EUR, v kateri je vključena
tudi vsa oprema izdelana po meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi pri-
ključki, CK na olje, ZK urejena, cena
137.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče s pisar-
nami, visoko pritličje v izmeri 790 m2,
lahko tudi v dveh delih po 440 m2 in
350 m2, l. izgr. 1962, prenovljeno l.
2005, višina stropa 5 m, možnost do-
stave (rampa), samostojni vhod, cena
465 EUR/m2, lahko tudi za najem po
ceni 4,5 EUR/m2 + stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že
delno prenovljen, primeren za neživil-
sko trgovino, cena 47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik-Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2,l epa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manjša
brunarica, l. izgr. 1997, cena
230.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.
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Dom dr. Janka Benedika
Šercerjeva ulica 35
4240 Radovljica 

Zaradi povečanja potreb po zagotavljanju celovite zdravstvene
nege in oskrbe starostnika ponujamo priložnost za zaposlitev na
delovnih mestih:

1. DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - 1 delavec (M/Ž) 
za strokovno vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzor dela

2. BOLNIČAR NEGOVALEC - 2 delavca (M/Ž)
za neposredno pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev

Za uspešno delo boste potrebovali:
Točka 1: 
● zaključeno izobraževanje za poklic diplomirana medicinska sestra 
● opravljen strokovni izpit 
● najmanj 12 mesecev delovnih izkušenj na področju zdravstvene
nege in oskrbe

● znanja iz gerontologije in psihiatrije 
● organizacijske in inovativne sposobnosti 
● osebnostne lastnosti: strokovna zavzetost, odgovornost,
natančnost in zanesljivost, komunikativnost, sposobnost 
sprejemanja dodatnih obremenitev in prilagodljivost.

Točka 2:
● poklicna izobrazba bolničar negovalec 
● zaželene so delovne izkušnje in poznavanje psihologije starostni-
ka ter osebnostne lastnosti: smisel in veselje za delo s starimi 
ljudmi, komunikativnost, tolerantnost, prilagodljivost.

Pod točko 1 bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in poskusnim delom 4 mesece, pod
točko 2 pa za določen čas 6 mesecev in polni delovni čas (kasneje
možnost sklenitve za nedoločen čas).

Prijave z dokazili pričakujemo na naš naslov v 15 dneh po objavi.

Drevesa
Duplje - Odprtje likovne razstave Drevesa bo v galeriji
graščine Duplje v petek, 16. aprila, ob 16. uri. Pripravili so jo
likovniki KD Dobrava.

Fotografije Vlada Jeharta
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje fo-
tografske razstave Vlada Jeharta iz Prevalj, ki bo danes, v pe-
tek, 16. aprila, ob 18. uri v Galeriji Muzeja v Železnikih.

Sosedje
Adergas - Dramska skupina kulturno umetniškega društva Pod
lipo Adergas bo jutri, v soboto, 17. aprila, ob 20. uri uprizorila
ob zaključku sezone zadnjo predstavo na domačem odru v
Adergasu in sicer dramo v petih dejanjih in dveh slikah ve-
likega slovenskega igralca Ignacija Borštnika Sosedje.

Markolfa
Bohinjska Češnjica - V nedeljo, 18. aprila, ob 19. uri bo v dvo-
rani PGD v Bohinjski Češnjici na ogled komedija z naslovom
Markolfa v izvedbi Kulturnega društva Rudija Jedretiča Rib-
no.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

MALI OGLASI, OGLASI



GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

KAVNI aparat, nov, ugodno, ☎ 04/
23-11-228 10002096

VGRADNI Bosch steklokeramični šte-
dilnik, dobro ohranjen, 50 EUR, ☎
041/246-637

10002053

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

KOMBINIRANO peč Vreček, oljni gori-
lec Nehs in bojler 80 l, vse rabljeno, ☎
040/253-314

10002060

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO mizo, novo in klopi, masivni
les za 300 EUR ter toplo gredo, novo,
200 x 250 cm za 120 EUR, ☎
041/369-014 10002037

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev C,
F, B, nova, ugodno, 1.600 EUR, ☎
041/451-603 10002063

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

OTROŠKO kolo ROG, 20-colska kole-
sa, 5 prestav, ☎ 041/608-712

10002051

TURIZEM
ODSTOPIM kabino za dve osebi na
barki - križarjenje po Jadranu od
01.08.2010 do 11.08.2010, ☎ 040/
579-402

10002065

PRODAM

NADSTREŠEK za kamp prikolico in
baldahin ter lesen pod za predprostor,
☎ 031/828-594 10002116

UMETNINE,
NAKIT
KUPIM

MAKSIM GASPARI, slike, risbe, raz-
glednice in vse ostalo, ☎ 041/743-
830 10001998

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

BELO dekliško obleko za sv. birmo,
dolžine 100 cm, uporabljena enkrat,
☎ 04/20-42-397

10002041

BELO moško obleko št. 50, cena 30
EUR, ☎ 041/237-528

10002193

ŽENSKE pohodne čevlje št. 36, čisto
nove, cena 40 EUR, ☎ 040/307-140

10002097

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence
in člane sindikata. Optika Aleksandra,
Qlandia Kranj, C. 1. maja 77, ☎
04/234-234-2, www.optika.si

10001167

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

PSA ovčarja za šolanje ali za čuvaja,
dobrih staršev, ☎ 051/336-608

10002189

ČEBULICE gladiol ter sadike paprike,
paradižnika ter ostalih povrtnin, Smo-
lej, Luže 22 a, ☎ 041/789-608

10002027

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za
živo mejo, ugodno, ☎ 04/53-18-314,
040/295-312

10002004

SADNE SADIKE starih, novih sort in
asimine odprto od 8. do 18. ure, ☎
01/36-43-195, 041/558-448, 041/
841-843

10001769

PODARIM

DVE PSIČKI mešanki, stari 8 tednov,
dobrim in skrbnim ljudem, ☎ 04/25-
21-801 10002054

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

”PAJKL” za čiščenje žita, dobro ohra-
njen, ☎ 031/206-261

10002089

”PAVCE” za kosilnico BSC, ☎ 040/
943-690 10002130

CISTERNO za gnojevko, pajek 3.5,
tračni obračalnik, ☎ 041/608-642

10002039

KOSILNICO BSC 622 bencin-petrolej
zelo dobro ohranjeno, cena po dogo-
voru, ☎ 031/485-450

10002180

PRIKOLICO z mehansko zavoro za
motokultivator ali manjši traktor, za sim-
bolično ceno, ☎ 031/262-046

10002091

PRIPRAVA za stiskanje butar, z ojače-
valcem sile, zelo stabilen, teža samo
7.5 kg, cena 75 EUR, ☎ 040/383-
733 10002199

PUHALNIK, malo rabljen in rotacijsko
kosilnico, ☎ 04/53-14-940

10002064

PUHALNIK Tajfun z elektromotorjem,
moč 7.5 KW, dobro ohranjen, ☎
04/25-51-246, 051/688-382

10002093

SILOREZNICO epple 933 s cevmi in
motorjem, ☎ 041/378-805

10002171

TRAKTOR Same 32, zadnji pogon, ☎
051/373-861

10002144

TRAKTORSKI cirkular s koritom, klino
60 cm za žaganje debelih drv, ☎
031/239-234 10002090

TRIBRAZDNI plug in ET2- SIP zgrab-
ljalnik, ☎ 051/373-861

10002143

ZGRABLJALNIK 260, vrtavkasti  in
posnemalnik za mleko - električni, ☎
051/202-229 10002094

KUPIM

TRAKTOR IMT 533 ali 539, lahko tudi
Ursus C 335, ☎ 051/779-727

10001997

TRANSPORTNI trak, dvižni, dolžine 6
- 8 m, ☎ 041/347-248

10002098

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE žganje, odlična kvaliteta, ☎
041/419-888

10002052

DOMAČE žganje, ☎ 04/25-71-472
10002121

ENO NAKLADALKO lepe otave in
sena, ☎ 04/25-51-487

10002107

JABOLKA ajdared, jonagold, zlati deli-
šes lahko dobite Pri Markuti, Čadovlje
3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

10001886

JEDILNI in krmni krompir, ☎ 041/
857-703

10002172

KIFELČAR seme in jedilni krompir, ja-
bolčni kis, vse bio, ☎ 04/57-43-294

10002095

KRAŠKI teran, cena 2 EUR/l in meša-
no belo vino, cena 1 EUR/l, možna
dostava, ☎ 031/795-008

10002124

KRMNI krompir, ☎ 041/894-455
10002056

KROMPIR za saditev in kvalitetno
seno, ☎ 04/25-21-739, 041/894-
493

10002078

KROMPIR belorosa primeren za saje-
nje beli jedilni in odpadni, ☎
040/173-928 10002139

KROMPIR za krmo, ☎ 031/899-924
10002164

ODLIČEN cviček, poreklo Kostanjevi-
ca na Krki, ☎ 041/347-413

10002042

SENO, Zg. Brnik 26 a, ☎ 04/25-22-
759 10002040

SENO in otavo v kockah, Poljanska
dolina, ☎ 051/419-745

10002179

SILAŽNE bale ter jedilni krompir, Cer-
klje, ☎ 040/543-208

10002142

SUHE jurčke in domače žganje, ☎
041/597-933

10002186

VINO - cviček, integrirana predelava, v
rinfuzi ali ustekleničen, z vso doku-
mentacijo, večje količine pripeljem na
dom, ☎ 031/206-874 10002067

PODARIM

SILAŽNE bale, slabše kvalitete, Do-
brava pri Kropi, ☎ 031/504-658

10002140

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

5 PRAŠIČKOV, stare 6 tednov, Zg.
Gameljne 17, ☎ 041/876-816

10002070

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
041/378-900

10002077

BIKCA simentalca, težkega 190 kg, ☎
04/51-82-054

10002084

BIKCA simentalca, starega 2 meseca,
☎ 04/58-02-036

10002086

BIKCA limuzin, starega 6 mesecev in
ovna, ☎ 04/51-41-111

10002106

BIKCA križanca ČB/LS, starega 14
dni, ☎ 041/582-168 10002135

BIKCA simentalca, težkega 130 kg, ☎
031/225-062

10002151

BIKCA, belgijsko plavi, star 10 dni, ☎
04/57-23-526 10002154

ČB BIKCA, ☎ 041/608-703
10002050

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
833-872 10002133

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎ 031/
235-118 10002161

ČB BIKCE, stare 10 dni, ☎ 041/691-
243 10002085

JALOVO kravo, simentalko za zakol,
telico simentalko, staro 16 mesecev,
☎ 04/23-11-964

10002160

KOKOŠI RJAVE pred nesnostjo. Vsak
delavnik od 8. do 11. ure, sreda od 8.
do 17. ure in sobota od 8. do 13. ure.
Perutninarstvo Gašperlin, Moste 99,
pri Komendi, ☎ 01/83-43-586

10002007

KRAVO simentalko, v 9. mesecu bre-
josti, ☎ 04/57-25-283

10002074

KRAVO sim. po teletu, dobro mlekari-
co in bika sim. za nadaljnjo rejo, težke-
ga okrog 150 kg, ☎ 04/25-27-489

10002102

KRAVO po izbiri in teličko staro 7 dni,
Pipanova 40, Šenčur

10002134

ML. JALOVO kravo ali menjam za bre-
jo ter jedilni in semenski krompir beli in
rdeči, lanski, ☎ 04/25-71-084

10002181

MLADO kravo simentalko za meso ter
okrogle travne bale, ☎ 04/59-58-336

10002176

PURANE stare 6 tednov za nadaljnjo
rejo, ☎ 041/203-564

10002177

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, ☎ 041/694-
285 10002148

TELICE, breje 8 mesecev, ☎ 040/
384-187 10002062

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev
in teličko, staro 5 mesecev, ☎
041/926-269 10002035

TELICO, visoko brejo, telico s teletom
ali brez, vsi sim., 04/57-43-294, telič-
ko sim. staro 21 dni, 051/386-064

10002079

TELICO simentalko, brejo devet me-
secev, ☎ 04/53-33-284

10002082

TELICO simentako, staro 8 mesecev,
brejo, ☎ 031/252-591

10002083

TELICO simentalko za zakol ali nadalj-
njo rejo, ☎ 04/57-40-038

10002145

TELIČKO simentalko, staro 7 dni, ☎
041/605-704 10002043

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev za 420 EUR, ☎ 04/59-57-824

10002049

TELIČKO simentalko, staro en teden,
☎ 041/275-447

10002072

TELIČKO ciko, staro tri mesece, ☎
04/58-01-278 10002080

TELIČKO simentalko, staro 20 dni in
telico simentalko, brejo 7 mesecev, ☎
04/25-03-101

10002137

TELIČKO simentalko, staro dva mese-
ca, ugodno, ☎ 031/899-924

10002165

VEČ ČB in simentak telic, brejih 9 me-
secev, A kontrola, matere 9.000 l mle-
ka, ☎ 041/938-376

10002195

ZAJCA, starega 10 mesecev in sami-
ce, stare 5 mesecev, ☎ 04/20-21-
257, 040/735-487 10002087

KUPIM

BIKCA simentalca težkega do 250 kg,
☎ 041/841-835 10002047

TELIČKO simentalko, staro do 14 dni,
☎ 041/316-617 10002162

VEČ SIMENTALCEV od 250 - 350
kg, ☎ 04/25-21-695, 040/213-806

10002166

ZAMENJAM

BREJO kozo za kozo z mlekom ali
slednjo kupim, ☎ 04/51-41-227, zve-
čer

10002169

OSTALO
PRODAM

MESO mladega bika, starega 19
mes., po ceni 5 EUR/kg, ☎ 041/242-
375 10002092

OVČJE kože, ☎ 040/931-350
10002081

ULEŽAN hlevski gnoj (nastil listje),
možna dostava, ☎ 031/676-235

10002088

ZAJČNIK, ugodno, ☎ 031/624-518
10002038

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO zaposlitev ali delo po pogod-
bi kuharju -  picopeku, Gostilna Logar,
Hotemaže 3a, Preddvor, ☎ 041/335-
979, 041/369-051 10001894

NUDIM delo - komercialist - pospeše-
valec prodaje, zaželeno, da ima kandi-
dat lasten prevoz in po možnosti odprt
s.p.,  Tutor, d. o. o., Sp. Bitnje 2, Žab-
nica 10002127

ZAPOSLIMO DISPONENTA za med.
prevoze. Obvezne vsaj 2 letne izkušnje
na takih delih, znanje 2 tujih jezikov,
obvladovanje dela z računalnikom. Pri-
jave: Štempihar, d.o.o., Poslovna cona
A12, Šenčur, ☎ 041/484-041

10001846

DIREKTOR PODJETJA - vodenje pod-
jetja, Iskra Pro Kranj, d.o.o., Savska
Loka 4, 4000 Kranj, podrobnosti na
www.iskrapro.si 10002194

IŠČEM

DELO, poučujem nemščino vse stop-
nje, otroke in odrasle, pri meni na
domu v Škofji Loki, ☎ 031/537-943,
Matija 10002158

DELO, čiščenje, gosp. dela, pomoč
starejšim osebam, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 10002103

DELO, čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551

10002117

DELO, otroka sprejmem v varstvo, tudi
celodnevno, iz okolice občine Gorje-
Bled, ☎ 04/57-69-389, 041/493-
671 10002167

DELO, voznik C, E kategorija, NPK za
občasne prevoz po Sloveniji, imam sta-
tus s.p., ☎ 040/389-518

10002115

IŠČEM DELO, adaptacija kopalnic,
centralno in talno ogrevanje, opravljam
tudi manjša popravila (menjava starih
inštalacij, vodovodnih pip, radiatorjev
...), ☎ 040/728-955, Ivan

10002125

IŠČEM DELO, energetsko čiščenje
vašega stanovanja ali pisarne, pot do
zdravja, sreče in izobilja, ☎ 031/371-
899 10002129

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10002168

ONE MAN BAND ALI DUO išče zapo-
slitev, narodna, zabavna in dalmatinska
glasba za ohceti in obletnice, ☎
031/595-163 10002059

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
PRODAM

DOBRO vpeljan original Ergoline solar-
ni studio v Kranju, ☎ 041/738-050

10002029

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

10001796

ADAPTACIJA, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149 10001728

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741

10001506

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 10001120

ASFALTIRANJE in tlakovanje, izkopi
terena, prevzem vseh gradbenih del
novogradnje in adaptacije, keramična
dela in fasade, izdelava škarp, AES,
d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik, ☎
01/83-17-285, 031/803-144 10001871

BARVANJE fasad ter napuščev, belje-
nje in glajene sten, sanacija plesnivih
površin, barvanje oken in vrat, hitro in
kvalitetno, Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, 42202 Naklo, ☎ 031/392-909

10001617

BARVANJE napuščev, vikendov, ogra-
je ter urejanje zunanje okolice (obrezo-
vanje, košenje trave), Barbara Strasner
Durić s.p., Mestni trg 29, Škofja Loka,
☎ 031/255-452 10002128

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 10001645

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovanje
dvorišč, ☎ 041/589-996 10001644

GRADBENO PODJETJE KRANJ - 1
d.o.o., Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni, ☎ 051/354-039 10002187

IZVAJAMO selitve, beljenje stanovanj,
montaža knauf programa ter manjša
mizarska popravila, M&T trade, d. o.
o., Predilniška c. 16, Tržič, ☎ 04/59-
23-160 10001462

SLIKOPLESKARSKA notranja dela za
vas ugodno in kvalitetno izvaja Jernej
Balanč s.p., slikopleskarstvo, Čepulje
7, Kranj, ☎ 031/842-788, jernej.
balanc@siol.net 10001971

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske fasa-
de, stiropor, volna, kitanje, beljenje,
obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897 10001800

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izd. podstreh in adaptacije sta-
novanj; laminati, okna, vrata, str. okna
velux; pleskarska in vzdrževalna dela,
Slavko Markotič s.p., Suška c. 28, Šk.
Loka, ☎ 041/806-751 10001801

TLAKOVANJE, asfaltiranje, strojni iz-
kopi, adaptacije starih hiš, IMG Kranj,
d.o o., Savska cesta 34, Kranj, ☎
041/776-792 10001620

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE zele-
nih površin, vrtov in grobov, ureditev
poslovnih prostorov, svetovanje, načr-
tovanje vrta, tlakovanje dvorišč, Mira
Lesičar Grbič s.p., Trg Rivoli 3, Kranj,
☎ 051/817-881 10002188

ZIDARSTVO IN FASADARSTVO izva-
ja vsa gradbena dela - novogradnje,
adaptacije, notranje omete in vse vrste
fasad, BYTYQI IN OSTALI, Gradbeni-
štvo d.n.o., Glavni trg 14, Kranj, ☎
041/760-614, 041/369-660 10001168

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLESNI TEČAJI za vse generacije (posa-
mezno, v paru ali skupini)! PRIČETKI in
ura po dogovoru! STUDIO TANGO, Britof
316, Kranju, ☎ 041/820-485 10001829

ZASEBNI STIKI
39-LETNI moški iščem dekle za resno
zvezo, ☎ 041/281-343 10002114
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ZAHVALA

V 67. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
mož, ati, dedi, brat, stric, tast, zet in svak

Janez Svetelj
varilec v pokoju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in njegovim bivšim sodelavcem Tekstilindusa Kranj za tolažilne
besede ter darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala zdravnikom
in osebju Splošne bolnišnice Jesenice za zdravljenje in lajšanje
bolečin. Lepa hvala sodelavcem Merkurja in sodelavcem OŠ Na-
klo, g. župniku Janezu Zupancu za lep poslovilni obred, g. Gori-
čanu za poslovilni govor, pevcem bratov Zupan in pogrebni služ-
bi Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim najlepša hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Naklo, 9. aprila 2010

Vse do zadnjega si upal,
da bolezen s trdo voljo boš ugnal.
A pošle so ti moči in zatisnil si oči.
Prezgodaj mir svoj našel si,
za vse še enkrat hvala ti.

GOTOVINSKI KREDITI DO 
10 LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

Iščemo
trgovskega zastopnika m/ž
Delo je primerno tudi kot dodat-
na delovna dejavnost, potrebne 
niso nikakršne denarne inves�-
cije, možnost dobrega zaslužka.
Telefon 0043/664/1505152
www.arovera.com



MOŠKI bi rad spoznal žensko, ki doma
pogreša prijazno besedo in topel ob-
jem, ☎ 031/209-241

10002149

SIMPATIČEN nekadilec, 44 let, profe-
sor telesne vzgoje iz LJ, ki so mu všeč
starejše ženske, vabi na avanturo di-
skretno, privlačno žensko med 45. in
60. letom, ☎ 031/215-278, Jan

10002123

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje
ima preko 2000 oglasov, ponudbe za-
stonj za mlade ženske, ☎ 031/836-
378

10002066

OBVESTILA
FOLKLORNA skupina Bled išče har-
monikarja in druge inštrumentaliste,
KUD Bled, Pungart 6, Bled, ☎
031/505-087

10002178

RAZNO
PRODAM

A LESTVE, ☎ 04/20-46-578, 031/
812-210 10002068

DRVA mešana, tračni zgrabljalnik SIP
220 in uteži za paskuali 21KM, ☎
041/581-019 10002173

HARMONIKO frajtonarico, rabljeno in
cirkular z mizo in koritom, nov, ☎
031/352-605 10002136

KULTIMATOR - ježa, širine 110 cm,
primeren za manjši traktor in kritino
eternit, 50 kos, ☎ 040/364-721

10002155

MARKIZO, dolžine 4 m, belo-zelene
barve, ugodno, ☎ 041/267-113

10002138

MOPED APN6, l. 2005, registriran in
suha mešana drva, ☎ 040/485-307

10002174

PELTONOVO turbino, moč 22 KW z
agregatom in elektro omarico, ☎
041/694-285 10002182

SAMOHODNI obračalnik Reform in
volan za traktor Same ter avto Pando 4
x 4, ☎ 041/545-453

10002196

STREŠNO opeko ”novi bečej” in elek-
trično nahrbtno 18-litrsko škropilnico,
ugodno, ☎ 041/552-390

10002071

SUHA drva in cepilec za drva na sve-
der ter kupim frezo 2.40 m, ☎ 04/25-
05-360 10002141

VRTNO uto in vhodna vrata 115 x 210
zidarske mere, ☎ 04/53-36-448

10002185

ODDAM

ZELENJAVNI vrt in prodam bele ploš-
čice 15 x 15 cm, ☎ 040/206-185

10002131
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Svojo življenjsko pot je sklenil naš dolgoletni sodelavec,
pomočnik direktorja v pokoju 

Avgust Zupan

Z globokim spoštovanjem ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Območna enota Kranj

Kranj, 15. aprila 2010

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, tast, 
brat in stric

Janez Blaž
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, gasilcem, sodelavcem in znancem za podarjeno cvetje,
sveče, za izrečena pisna in ustna sožalja. Posebna zahvala dr.
Lundrovi ter celotnemu negovalnemu oddelku bolnišnice Gol-
nik. Zahvaljujemo se tudi osebnemu zdravniku dr. Beleharju in
sestri Bernardi, gospodu župniku iz Gorič in Cerkelj, pevcem
Zupan in pogrebni službi Jerič. Še enkrat hvala vsem, ki ste se
od njega poslovili in ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Milka, otroci Janez, Milena, Lojze, Milan in Mar-
tina z družinami, sestre in ostalo sorodstvo
Zg. Brnik, 3. aprila 2010

ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata,
tast, brat, stric, svak in bratranec

Janez Zupanec st.
po domače Jerinov ata iz Vogelj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, botrom, sosedom, sovaš-
čanom, gasilcem, sodelavkam in sodelavcem ZD Medvode,
Iskraemeco in pohištvo Forma ter drugim znancem, ki ste se v
tako velikem številu udeležili pogreba, izrekli sožalje, darovali
cvetje, sveče in za svete maše. Zahvaljujemo se tudi zdravnikom
in sestram Bolnišnice Golnik, osebni zdravnici dr. Damjani 
Pogačnik - Peternel, patronažni sestri Lidiji. Zahvaljujemo se
duhovnikoma patru Andreju Piršu in Janezu Žerovniku za slo-
vesno opravljen pogrebni obred, izrečene besede tolažbe in nje-
govo duhovno oskrbo ter pogrebni službi Navček in pevcem 
Zupan za lepo petje.

Žena Ana, hči Urška, sin Janez z družino, hčeri Martina in 
Marta z družinama ter hči Simona z možem Anžetom

ZAHVALA

V 90. letu nas je 8. aprila 2010 zapustil ata, dedek, tast in stric

Jožef Blaznik
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izraze sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala
Domu ostarelih Petrovo Brdo. Hvala pevcem in pogrebni službi
Akris za lepo opravljen pogreb. Hvala gospe Ani Bogataj za
poslovilni govor v imenu ZB Češnjica.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 47. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš sin, ati in brat

David Bučan
Iskreno se zahvaljujemo pogrebni službi Navček za lepo in
čustveno pripravljen pogreb. Zahvala zastavonošama, hvala
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
osebno po telefonu ali po pošti izrekli sožalje in darovali sveče.
Hvala tudi cvetličarni Vrt iz Cerkelj.

Žalujoči: mama Jelka, oče Jože, otroci Tilen, Tea in Tara ter brat
Boris z družino
Britof, april 2010

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustila draga žena, mami, mama in
prababica

Frančiška Mizerit
roj. Rehberger

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in sv. maše,
osebju Doma starejših občanov v Naklem, ter gospodu župniku
Jožetu Klunu za obiske in lepo opravljen pogrebni obred. Hva-
la vsem, ki ste jo spoštljivo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Leon - Tonče, sin Leon, hči Eli z družino
Kokrica, Repnje, 6. aprila 2010

ZAHVALA

V 82. letu je sklenila življenjsko pot naša draga mama, babica,
prababica in tašča

Frančiška Kuhar
Dovarjeva mama
z Ambroža pod Krvavcem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijatel-
jem in znancem za darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala
vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.

Vsi njeni
Ambrož pod Krvavcem, 29. marca 2010 

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

Marije Lindič
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se je spomnili, nam izrek-
li sožalje, ji darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni
zadnji poti. Hvala pevcem za lepo zapete žalostinke. Hvala za
zaigrano Tišino in hvala lepa pogrebni službi Komunalnega
podjetja Kranj.

Žalujoči: sin Edo z družino
Kranj, 31. marca 2010

Ljubil si polje,
družino in dom,
prekmalu odzvonil
ti vaški je zvon.

Na nebu je tisoč zvezd,
na travniku tisoč rož,
a mamica je samo ena.
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NEDELJA
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes dopoldne bo sončno, popoldne spremenljivo oblačno.
Čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe. Zjutraj bo po 
nižinah megla. V soboto dopoldne bo pretežno oblačno, 
popoldne pa sončno. V nedeljo bo sončno.

PETEK

2/15°C
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Iztok Oman iz Tržiča: 

"Glede na to, kar so na ledu
pokazali doslej, mislim, da
imajo malo možnosti za
zmago na prvenstvu in vrni-
tev med elito. Težko bo pre-
magati Madžare, morda pa
še koga drugega."

Suzana P. Kovačič

Kranj - Alem Demjanovič, ki
opravlja prevoz s taksijem na
območju kranjske občine, je
opozoril na nekaj proble-
mov, s katerimi se srečuje
pri opravljanju dejavnosti:
"Občina Kranj nima odloka,
ki bi urejal to dejavnost, pre-
malo je urejenih postajališč
za taksije, glede na število li-
cenc, neurejene so razmere
glede cen storitev." Še pose-
bej pa je opozoril: "Pred Pla-
netom Tuš v Kranju ne
smem dlje časa čakati na
stalno stranko, ker z Engro-
tušem nimam sklenjene po-
godbe. S tem se ne strinjam
in pridem po stranko, če me
pokliče ter s tem tvegam, da

me fotografirajo varnostniki
zaradi motenja posesti."
Vodja odnosov z javnostjo
pri Engrotušu Anja Marjetič
je povedala: "Nobeni od tak-
si-služb ne omejujemo delo-
vanja na območju Planeta
Tuš Kranj, kar pomeni, da se
lahko naši gostje pripeljejo
in odpeljejo z izbrano taksi
službo, jo po svoji izbiri na-
ročijo in počakajo na dogo-
vorjenem mestu. Parkirni
prostor za daljše čakanje pa
je rezerviran za taksiste Tak-
si službe Kranj." Sekretar
sekcij pri Obrtni zbornici
Slovenije Igor Pipan o tem
primeru razmišlja takole:
"Taksi je javni prevoz, in če
je na ta način možno zadevo
urejati v Sloveniji, bomo po-

časi prišli do tega, da bo vsak
center, vsaka ulica in trgovi-
na imela svojega taksista. Ni-
mam razloga, da bi dvomil o
lastništvu parkirnega prosto-
ra, ne vem pa, če je prostor
zaseben v tem smislu, da se
zapoveduje na način "ti ja, ti
ne". Parkirišče je javno, saj
je urejeno s prometnimi
znaki." Pipan je še dodal, da
Zakon o prevozih v cestnem
prometu ureja prevoze s tak-
siji in določa vstopne pogoje
za opravljanje te službe in
pravila igre: "Licenca je dr-
žavna, nekatera pravila pa se
lahko določijo tudi na ravni
lokalne skupnosti." 

Koordinator sekcije taksi-
stov pri Območni obrtni
zbornici Kranj Vid Lužija je

povedal: "Ker še nimamo od-
loka, na območje Kranja in
okolice, kjer je približno tri-
najst taksijev, prihajajo tudi
taksisti iz drugih območij,
celo iz Ljubljane. Odlok je
nujen in nadzor prav tako.
Naj se tudi opredeli, kaj po-
meni lojalna konkurenca,
naj se določi spodnja meja,
ki taksistom ne prinaša izgu-
be, in zgornja meja, ki za
stranko ni oderuška. Taksisti
Taksi službe v Kranju, posta-
jališče imamo na avtobusni
postaji, smo med seboj soli-
darni. " 

Podžupan Igor Velov pa je
dejal: "Tudi name se je v za-
dnjem času obrnilo več tak-
sistov z razlogom, da taksi-
služba v Kranju ni urejena,
da prihaja do raznih nepra-
vilnosti. Sem za to, da to po-
dročje uredimo z odlokom,
kot primer dobre prakse
sem pogledal, kako imajo to
urejeno v Kamniku in v
Ljubljani. Ko bo šlo gradivo
na mestni svet - pričakujem,
da bo to kmalu - bodo v času
obravnave vsi zainteresirani
imeli možnost pripomb. Ni
namen občine, da bi koga
omejevali ali komu na kožo
pisali odlok, namen je, da se
stanje uredi in da imamo
taksi-službo, ki bo transpa-
rentna, prijazna do uporab-
nikov in bo hkrati zagotavlja-
la tudi konkurenčnost."
Alem Demjanovič je še de-
jal, da bi bilo bolje, če bi bili
odloki med lokalnimi skup-
nostmi bolj usklajeni, ker se
dogaja, kot je ponazoril: "Ni
problem na Bled pripeljati
stranko, problem jo je poča-
kati eno uro, ker z občino
Bled nimam podpisane po-
godbe."
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Mojca Ahačič iz Žirovnice: 

"Najbrž ima naša reprezen-
tanca kar dobre možnosti
za uvrstitev med elito. Naj-
težji nasprotniki bodo Polja-
ki, Madžari in Angleži, ven-
dar jim lahko uspe, da jih
premagajo."

Hana Debevec iz Ljubljane: 

"Tudi sama igram hokej in
spremljam našo moško eki-
po. Všeč mi je, da je letos
naša reprezentanca precej
pomlajena in mislim, da
ima veliko možnosti za
zmago in elitno ligo."

Radko Gartnar z Nomenja: 

"Naši hokejisti imajo kar
precej možnosti za prvo
mesto. Treba pa bo odpravi-
ti nekatere napake, pred-
vsem bo pred golom treba
biti bolj učinkovit."

Miro Tarman z Jesenic: 

"Možnosti naših za prvo
mesto so velike, največ dela
pa bodo imeli z Madžari. Če
bosta Rodmana igrala, kot
je treba, pa še Hebar in dru-
gi, potem skrbi ni." 

Za naše rise 
precej možnosti
Vilma Stanovnik

Jutri se v Tivoliju začenja
svetovno prvenstvo I. divizi-
je, skupine B, cilj naših ho-
kejistov pa je vrnitev med
elito. Za mnenje, ali jim bo
to uspelo, smo povprašali
med pripravljalno tekmo na
Bledu.
Foto: Tina Dokl

Red za taksiste 
Kranjska občina še nima odloka o prevozih z avtotaksijem, kar povzroča 
precej slabe volje tudi med taksisti.

Domžale

Občina Domžale praznuje

V občini Domžale bodo v ponedeljek praznovali občinski
praznik. Praznovanje se bo na ta dan začelo ob 18.30 s pro-
menadnim koncertom Godbe Domžale, nadaljevalo pa ob
19. uri v Kulturnem domu Franca Bernika s slavnostno sejo
občinskega sveta, ki bo v znamenju kulturnega programa,
posvečenega praznovanju stoletnice društvenega doma, in
podelitve občinskih priznanj. Župan Toni Dragar bo zlato
plaketo podelil najstarejšemu gasilskemu društvu v občini,
ki letos praznuje 130 let, PGD Domžale - mesto, srebrni pla-
keti Pevskemu zboru Janez Cerar DU Domžale in Igorju Jer-
manu, bronaste plakete prof. Janezu Maroltu, Medobčin-
skemu društvu invalidov Domžale in Pustni sekciji Striček
Vir ter nagrade Občine Domžale Boži Bauer, Jožici Košak,
Marini Lenček, Lekarni Domžale in Janezu Pavliju. J. P. 

Brdo pri Kranju

Dobrodelni ples za dom v Pristavi

Mestna občina Kranj, Rotary klub Kranj in Lions klub Kranj
so združili moči in tako danes zvečer z začetkom ob 19. uri
v dvorani Grandis v Kongresnem centru Brdo pripravljajo
dobrodelni ples. Izkupiček bo namenjen Fundaciji Vincenca
Drakslerja za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Kot
je znano, se v Pristavi pri Tržiču zaključuje obnova Doma
Vincenca Drakslerja v skupni vrednosti 450 tisoč evrov, tudi
z izkupičkom današnje dobrodelne prireditve, na kateri 
organizatorji pričakujejo med 120 in 130 udeležencev, pa
bodo skušali obnovo čim prej končati. V. S.

Medvode

Cvetlična tržnica v Medvodah

Jutri, 17. aprila, bo pred Občino Medvode od 9. do 14. ure
potekala Cvetlična tržnica, na kateri boste lahko kupili cvet-
je po ugodnih cenah. Organizator tržnice je Turistična zveza
Medvode, kot pravijo, pa bodo vsi, ki se bodo jutri udeležili
čistilnih akcij v Medvodah, cvetje kupovali še ceneje. M. B.

Mladoporočenci

V Kranju so se 10. aprila poročili Branko Štetner in Milica
Djordjević ter Alojzij Kalan in Jožefa Pestotnik, na Zgornjem
Brniku Damijan Nastran in Martina Hočevar, v Kosovi
graščini na Jesenicah pa Dejan Klarić in Mihaela Stečuk.
Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.Fo
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PRI ENAJSTIH 
OBVLADA 
HARMONIKO

Enajstletna Anja Koračin prihaja iz
Gorenje vasi. Harmoniko igra že
štiri leta. / Foto: Polona M. Baldasin

02

LJUDJE

ITALIJAN, BOSANEC
IN SLOVENKA

Z množičnim prizorom se je nada-
ljevalo snemanje filma Piran - Pira-
no režiserja in scenarista Gorana
Vojnovića. Sosedje pa so v Ljublja-
ni dobili svoj lokal. / Foto: arhiv filma 

KULTURA

GOSTOSEVCI 
SVETIJO ŠE MOČNEJE

Najnovejša bera zbirke romanov
Gostosevci, ki pri založbi Didakta
odseva od prvih let novega tisočlet-
ja, je letos posebej bogato obrodila. 
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GLASBA, TV

a je prav zaradi nje-
nega talenta in
spretnega igranja
na diatonično har-
moniko uvedla

novo kategorijo. Anjo smo
srečali na prireditvi Vižanje s
harmoniko v Poljanah, kjer
je požela velike ovacije občin-
stva. Kot pravi sama, ima
pred nastopom zmeraj tre-
mo, ki pa po prvih nekaj to-
nih vedno izgine. 

Med 82 prijavljenimi tek-
movalci si prav ti prejela po-
sebno nagrado žirije za mu-
zikalnost. Se pogosto udele-
žuješ tekmovanj?

"Da, hodim tudi na gorenj-
sko prvenstvo harmonikar-
jev v Besnici, kjer sem bila že
trikrat. Dvakrat sem prišla v
polfinale Ljubečne, hodim v
Miklavž pri Ormožu, lani pa
sem se prvič udeležila tudi
tekmovanj v Doliču in Ko-
pru. Na teh tekmovanjih
sem osvojila že kar dosti na-
grad. Udeležujem se tudi

srečanj harmonikarjev in
harmonikaric. 

Kdo te je navdušil za igra-
nje diatonične harmonike?

"Od malih nog sem rada
spremljala narodnozabav-

ne oddaje in zmeraj me je
zanimala glasba. Od nekdaj
sem si želela igrati prav
harmoniko. Starši so mi
kupili rabljeno, srednje ve-
liko rutarico in še vedno ig-
ram nanjo."

Vadba ti verjetno vzame ve-
liko časa? Kako usklajuješ
vse svoje obveznosti s šolo?

"Starši me dvakrat na te-
den vozijo v glasbeno šolo v
Škofjo Loko. Doma včasih
vadim več, drugič malo
manj. Poleg harmonike obis-
kujem še pevski zbor in ples-
ne vaje, učim se igrati na sin-
tetizator. Vse počnem z vese-
ljem, zato se mi ne zdi na-
porno. S šolo za zdaj nimam
težav in upam, da bo tako
tudi ostalo."

Kaj ti je pri igranju na har-
moniko najbolj všeč?

"Najbolj všeč mi je, da
lahko drugim pokažem,
kako igram in me vabijo na
različna praznovanja ter pri-
reditve."

Se boš glasbi posvetila tudi
po končani osnovni šoli?

"Seveda, rada bi šla na
srednjo glasbeno šolo. Vsaj
taka je zdaj moja želja. Sem
še mlada in bogve, kaj me
bo v teh letih pičilo. Vseka-
kor pa se bom ukvarjala z
glasbo." 

ENAJSTLETNA ANJA 
OBVLADA HARMONIKO
Anja Koračin prihaja iz Gorenje vasi. Harmoniko igra že štiri leta, letos pa je na začetku leta na 4.
mednarodnem Avsenikovem tekmovanju harmonikarjev v Begunjah prejela posebno nagrado žirije
za muzikalnost.

Polona M. Baldasin

T

PETEK, 16. 4.

09.25 Spremenilo mi je življenje 10.10 Ur-
genca 11.00 Reševalci 11.50 Hitro ukrepa-
nje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05 Pravi-
ca za vse 13.55 Pediatrična bolnišnica 14.20
Družinsko drevo 15.10 Neverjetno 15.35
Medij 16.25 Spremenilo mi je življenje
17.10 Urgenca 18.00 Reševalci 19.00 Dru-
žinsko drevo 19.50 Neverjetno 20.15 Ne-
ozdravljivi 21.05 Nerešeni primeri 21.55
Mejna policija 22.50 Zločini v Avstraliji
23.35 Pod nožem 00.00 Neozdravljivi

07.50 Judeževa žena, 90. del 08.45 V iskanju
očeta, 79. del 09.40 Usoda, 118. del 10.30
Miza za tri, 105. del 11.25 Kriva te ljubezni,
102. del 12.20 Družinske vezi, 140. del 13.10
Judeževa žena, 90. del 14.05 V iskanju očeta,
79. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 33. del
15.55 Miza za tri, 105.-106. del 17.40 Mašče-
vanje ljubezni, 81. del 18.35 Skrivnosti lju-
bezni, 34. del 19.30 Usoda, 118. del 20.20
Miza za tri, 106. del 21.10 Skrivnosti ljubezni,
34. del 22.05 Družinske vezi, 140. del 23.00
Nič več, 42. del 23.55 Judeževa žena, 90. del
00.50 Kriva te ljubezni, 102. del 01.40 Za-
ljubljena, 46. del 02.35 V iskanju očeta, 79.
del 03.30 Družinske vezi, 140. del 

SOBOTA, 17. 4.

09.45 Živalski čudeži 10.30 Otrok za rešitev
najinega sina 11.20 Oddelek za pogrešane
12.10 Rojstvo 13.00 Družinsko drevo 13.50
Reševanje otrok: Leto zatem 14.40 Živalski
čudeži 15.30 Otrok za rešitev najinega sina
16.20 Oddelek za pogrešane 17.10 Mejna
policija 18.00 Lov na duhove 18.55 Pravica
za vse 20.35 Žena, mati in lovka na glave
21.00 Zločini v Avstraliji 21.50 Policijske
enote 22.40 Črne vdove 23.30 Okostnjaki
pripovedujejo 00.15 Pravica za vse

06.00 Maria Rosa išče ženo, 100. del 06.55
Judeževa žena, 86.-90. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 24. del 12.20 Skrivnosti ljubezni,
30.-34. del 16.50 Sanjski moški, 35. del
17.40 Maria Rosa išče ženo, 100. del 18.35
Punčka iz cunj, 11.-12. del 20.30 Tako je živ-
ljenje, 36. del 21.25 Pepelka 23.00 Življenje
z Anito, 11. del 23.55 Punčka iz cunj, 11.-12.
del 01.40 V iskanju očeta, 75.-79. del

NEDELJA, 18. 4.

08.55 Prepovedana ljubezen 09.45 Živalski
čudeži 10.30 Zgodbe o preživetju 11.20 Od-
delek za pogrešane 12.10 Rojstvo 12.35
Rojstvo 13.00 Družinsko drevo 13.50 Prepo-
vedana ljubezen 14.40 Živalski čudeži 15.30
Zgodbe o preživetju 16.20 Oddelek za po-
grešane 17.10 Mejna policija 18.00 Napa-
ka? 18.55 Spremenilo mi je življenje 00.50
Napaka? 

00.00 Sanjski moški, 35. del 06.00 Maria
Rosa išče ženo, 101. del 06.55 Miza za tri,
102.-106. del 11.20 Tako je življenje, 36. del
12.20 Maščevanje ljubezni, 77.-81. del
16.50 Tako je življenje, 36. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 101. del 18.35 Punčka iz
cunj, 12.-13. del 20.30 Tako je življenje, 36.
del 21.25 Pepelka 23.00 Življenje z Anito,
12. del 23.55 Punčka iz cunj, 12.-13. del
01.40 Usoda, 114.-118. del 

PONEDELJEK, 19. 4.

10.10 Urgenca 11.00 Reševalci 11.50 Hitro
ukrepanje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05
Oddelek za pogrešane 13.55 Pediatrična bol-
nišnica 14.20 Družinsko drevo 15.10 Naj-
mlajši pacienti 15.35 Medij 16.25 Spremeni-
lo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Reše-
valci 19.00 Družinsko drevo 19.50 Najmlajši
pacienti 20.15 Neozdravljivi 21.05 Nerešeni
primeri 21.55 Lov na duhove 22.50 Zločini v
Avstraliji 23.35 Pod nožem

06.00 Maščevanje ljubezni, 82. del 06.55
Zaljubljena, 47. del 07.50 Judeževa žena, 91.
del 08.45 V iskanju očeta, 80. del 09.40 Uso-
da, 119. del 10.30 Miza za tri, 106. del 11.25

Kriva te ljubezni, 103. del 12.20 Družinske
vezi, 141. del 13.10 Judeževa žena, 91. del
14.05 V iskanju očeta, 80. del 15.00 Skriv-
nosti ljubezni, 34. del 15.55 Miza za tri,
106.-107. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
82. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 35. del
19.30 Usoda, 119. del 20.20 Miza za tri,
107. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 35. del
22.05 Družinske vezi, 141. del 23.00 Nič več,
43. del 23.55 Judeževa žena, 91. del 00.50
Kriva te ljubezni, 103. del

TOREK, 20. 4. 

11.00 Katastrofe stoletja 11.50 Hitro ukre-
panje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05 Od-
delek za pogrešane 13.55 Pediatrična bol-
nišnica 14.20 Družinsko drevo 15.10 Naj-
mlajši pacienti 15.35 Medij 16.25 Spreme-
nilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Ka-
tastrofe stoletja 19.00 Družinsko drevo
19.50 Najmlajši pacienti 20.15 Neozdravlji-
vi 21.05 Nerešeni primeri 21.55 Pogovori s
serijskim morilcem 22.50 Zločini v Avstraliji
23.35 Pod nožem 00.00 Neozdravljivi 

07.50 Judeževa žena, 92. del 08.45 V iska-
nju očeta, 81. del 09.40 Usoda, 120. del
10.30 Miza za tri, 107. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 104. del 12.20 Družinske vezi, 142.
del 13.10 Judeževa žena, 92. del 14.05 V
iskanju očeta, 81. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 35. del 15.55 Miza za tri, 107.-108.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 83. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 36. del 19.30 Uso-
da, 120. del 20.20 Miza za tri, 108. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 36. del 22.05 Družinske
vezi, 142. del 23.00 Nič več, 44. del 23.55
Judeževa žena, 92. del 00.50 Kriva te ljubez-
ni, 104. del 01.40 Zaljubljena, 48. del

SREDA, 21. 4.

11.00 Katastrofe stoletja 11.50 Hitro ukre-
panje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05 Od-
delek za pogrešane 13.55 Pediatrična bol-
nišnica 14.20 Družinsko drevo 15.10 Naj-
mlajši pacienti 15.35 Medij 16.25 Spreme-
nilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Ka-
tastrofe stoletja 19.00 Družinsko drevo
19.50 Najmlajši pacienti 20.15 Neozdravlji-
vi 21.05 Nerešeni primeri 21.55 Pogovori s
serijskim morilcem 22.50 Zločini v Avstraliji
23.35 Pod nožem 00.00 Neozdravljivi  

07.50 Judeževa žena, 93. del 08.45 V iska-
nju očeta, 82. del 09.40 Usoda, 121. del
10.30 Miza za tri, 108. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 105. del 12.20 Družinske vezi, 143.
del 13.10 Judeževa žena, 93. del 14.05 V
iskanju očeta, 82. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 36. del 15.55 Miza za tri, 108.-109.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 84. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 37. del 19.30 Uso-
da, 121. del 20.20 Miza za tri, 109. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 37. del 22.05 Družinske
vezi, 143. del 23.00 Nič več, 45. del 23.55
Judeževa žena, 93. del 00.50 Kriva te ljubez-
ni, 105. del 

ČETRTEK, 22. 4. 

10.10 Urgenca 11.00 Katastrofe stoletja
11.50 Hitro ukrepanje 12.15 Anatomija ka-
tastrofe 13.05 Pravica za vse 13.55 Pedia-
trična bolnišnica 14.20 Družinsko drevo
15.10 Najmlajši pacienti 15.35 Medij 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Urgenca
18.00 Katastrofe stoletja 19.00 Družinsko
drevo 19.50 Najmlajši pacienti 20.15 Ne-
ozdravljivi 21.05 Nerešeni primeri 21.55
Mejna policija 22.50 Zločini v Avstraliji
23.35 Pod nožem 00.00 Neozdravljivi 

07.50 Judeževa žena, 94. del 08.45 V iska-
nju očeta, 83. del 09.40 Usoda, 122. del
10.30 Miza za tri, 109. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 106. del 12.20 Družinske vezi, 144.
del 13.10 Judeževa žena, 94. del 14.05 V
iskanju očeta, 83. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 37. del 15.55 Miza za tri, 109.-110.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 85. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 38. del 19.30 Uso-
da, 122. del 20.20 Miza za tri, 110. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 38. del 22.05 Družinske
vezi, 144. del 23.00 Silna ljubezen, 1. del
23.55 Judeževa žena, 94. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 106. del
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Slečeno srce

Nina Pušlar nas je navduševala že na letošnji Emi, kjer je
s svojo skladbo Dež v finalu osvojila drugo mesto. Živah-
na in prisrčna rdečelaska je pred nekaj dnevi v ljubljanski
Playi predstavila svoj novi album Slečeno srce. Sama
predstavitev se je na kocu razvila v druženje s prav prijet-
nim koncertnim delom. A. B.

soboto, 17. apri-
la, ob 19. uri bo v
Športni dvorani v
Železnikih nasto-
pila klapa Maslina.

Glasbena kariera ene naj-
uglednejših klap z območja
Šibenika traja že dvajset let,
kljub pomiku od izvirne dal-
matinske pesmi k popularni
glasbi pa je članom uspelo
obdržati izviren mediteran-
ski, dalmatinski stil na visoki
ravni interpretacije. Klapa, v
kateri prevladuje sijajen te-
nor solista Branka Bubice,
sodeluje tudi s popularnimi
skladatelji, kot so Arsen De-
dić, Andrej Baša, Krste Juras,
Joško Banov ... Še posebej je

znana po skladbah Ostala si
ista in Da te mogu pismom
zvati. Klapi se bo na odru pri-
družil tudi Pihalni orkester
Alples Železniki, ki prireja
koncert. Godbeniki, ki so
lani praznovali 30-letnico de-
lovanja, sicer prihodnji ko-
nec tedna odhajajo na gosto-
vanje v Novi Sad v Srbijo. "V
petek bomo igrali na Radio-
televiziji Novi Sad - v uro in
pol dolgem koncertu bomo
predstavili program in orke-
ster ter kraj, iz katerega pri-
hajamo. Sobota bo namenje-
na promenadnemu koncertu
po mestu in ogledu mesta, v
nedeljo pa se bomo odpravili
proti domu in si spotoma
ogledali še Beograd," je pove-
dal Gregor Bogataj, predsed-
nik pihalnega orkestra.

KLAPA MASLINA 
JUTRI V ŽELEZNIKIH

Ana Hartman

V

www.gorenjskiglas.si
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e dni je pri založbi
Didakta izšel ro-
man Leta francoske
pisateljice Annie

Ernaux, še eno odlično delo,
ki dopolnjuje letošnji četrti
izbor knjig, ki izhajajo v zbir-
ki Gostosevci. "Gre za lepos-
lovno zbirko, v kateri iščemo
kvalitetne evropske avtorje,
ki so tako v svojih državah
kot drugod po svetu že uve-
ljavljeni pisci in so njihova
dela med najbolj branimi,
pri nas pa so bili doslej še
neodkriti. Za njihovo prvo
predstavitev pri nas poskuša-
mo najti njihova najboljša
dela, gre pa za avtorje iz raz-
ličnih evropskih držav od
Madžarske, Poljske, Češke,
Nizozemske, do Švice, Fran-
cije, Španije ...," je povedala
urednica leposlovja pri Di-
dakti Lidija Petek. Zbirka na
neki način predstavlja evrop-
ske avtorje, ki so oziroma še
ustvarjajo v drugi polovici
20. oziroma v začetku 21.
stoletja. Avtorji so v zbirko
vključeni tudi zaradi njihove
vloge in pomena pri obliko-
vanju sodobne literarne, kul-
turne in socialne zavesti. In
konec koncev kot po zvezdni
kopici, čemur rečemo "go-
stosevci", naslov zbirke po-
meni, da gre za avtorje, ki so
svetle in prodorne zvezde so-
dobnega pisateljskega neba.
Prevodi za dela, ki izhajajo v
zbirki Gostosevci, so financi-
rani tudi s strani Evropske
skupnosti, programa Kultu-
ra. 

Annie Ernaux, naj doda-
mo, da bo maja na obisku v
Sloveniji, predvidoma 6.
maja pa bo v atriju SAZU v
Ljubljani v sodelovanju s
francoskim centrom Charles
Nodier gostja literarnega
večera, se predstavlja z ro-
manom Leta, s katerim pre-
sega vsa svoja dosedanja
dela. Gre za avtobiografski
roman, ta je sicer napisan v
tretji osebi, v katerem nas
skozi spomine iz svojega živ-
ljenja avtorica hkrati popelje
tudi v vrtinec prizorov iz
vsakdanjega francoskega
življenja, v katerem se pre-
pletajo zgodovina, glasba,
stil oblačenja, politične pre-
lomnice. Obvezno branje za
vse frankofile. Pes, Predor,
Okvara so naslovi treh krat-
kih zgodb tudi v Sloveniji že
znanega nemškega dramati-
ka Friedricha Dürrenmatta,
zgodb, ki so bile napisane v
petdesetih letih prejšnjega
stoletja, a so še kako aktual-
na tudi v današnjem času.
Pascal Mercier je psevdonim
švicarskega avtorja Petra Bie-
rija, ki je v zbirko vključen z
romanom Nočni vlak za Liz-
bono. Bernski učitelj latinšči-
ne sredi pouka vstane in gre.
Prestrašil se je nenadnega
občutka odtekajočega časa,
zato za sabo pusti svoje ure-
jeno življenje in sede na noč-
ni vlak za Lizbono. V rokah
ima le knjigo Portugalca
Amadea de Prada. Knjiga
nam pomaga razumeti dru-
ge in hkrati spoznavati sa-
mega sebe, v njej pa je tudi
veliko portugalske zgodovi-
ne. Španski avtor Eduardo

Lago se v romanu Kliči me
Brooklyn podaja čez lužo.
Kako je biti Španec v New
Yorku, zgodba o pisatelju, ki
nikakor ne more dokončati
svojega romana, dokler ...
No, gre za besedilo, ki je te-
koče kot morje. S tem roma-
nom smo preprosto "in".
Peta novost v zbirki Gosto-
sevci je roman Majhni prsti,
romunskega avtorja Filipa
Floriana. Avtor se v njem
ukvarja z zgodovino lastnega
naroda, do katere prihaja
preko izkušnje Argentincev.
Namreč, otroci v zakotni ro-
munski vasi najdejo neozna-
čen grob s človeškim okost-
jem, gre za žrtev povojnih
pobojev, ali je potrebno po-
gledati dlje v zgodovino.
Zgodbo pomagajo razvozlati
strokovnjaki za identifikacijo
okostij iz Argentine. 

V kratkem bo izšel še ro-
man norveškega avtorja
Mathiasa Faldbakkena, ki
ima v izvirniku naslov The

Cocka - Hola Company, či-
gar prevod je pripravil po-
znavalec skandinavske lite-
rature Darko Čuden, tik
pred izidom pa je tudi ro-
man Jagnje Christopherja
Moora, ki bo navdušil vse,
ki prisegate na Kurta Von-
neguta in Douglasa Adam-
sa. Letos je izšel tudi prvi
del serije kriminalnih ro-
manov, v kateri je osrednji
lik detektiv Harry Hole.
Tašcica Jo Nesboja ima še
sedem nadaljevanj, prvi del
pa je tudi že na slovenskih
knjižnih policah. Literarni
zagon založbe Didakta pa s
tem še ni končan, nadaljuje
se z izidi v zbirki Nobelovi
nagrajenci, trenutno je v
prevajanju delo Jean-Marie
Gustava Le Clezia, nagra-
jenca iz leta 2008, medtem
ko bodo bralke zagotovo
prišle na svoj račun z zbirko
Strasti in skrivnosti, v kateri
ne manjka knjig, ki ti rešijo
dan ...
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KULTURA

Igor Kavčič

T

Kranj

Gorenjsko lutkarsko srečanje 

Jutri, v soboto, 17. aprila, bo pod okriljem JSKD v Prešer-
novem gledališču in v Otroškem kulturnem centru Krice
Krace potekalo letošnje Gorenjsko srečanje lutkovnih
skupin, ki od vsega začetka nosi ime po znanem lutkar-
ju in lutkovnem mentorju Saši Kumpu. Otroci si bodo od
9. ure naprej lahko ogledali sedem predstav, ki jih je za
regijsko srečanje izbrala Irena Rajh Kunaver. Festival se
bo tako v Krice Kracah začel z Lutkovno skupino
Malakap in predstavo Hekec, nadaljeval pa s predstava-
mi Žurka v gozdu Lutkovnega krožka OŠ prof. dr. Josip
Plemelj Bled, Rdeča Kapica in prašičja gripa Lutkovna
skupina OŠ Dob in predstavo Rdeča kapuca v izvedbi
Lutkovne skupine Laboratorij Gledališča Nebo. Od 11.
ure naprej bodo v Prešernovem gledališču na sporedu še
tri predstave Lutkovnega krožka OŠ prof. dr. Josip
Plemelj Bled in sicer Izgubljena hči/Ko-ko triler, Mačka in
miš-ljubezenska zgodba in J&J. I. K.

Radovljica

Revija godalnih orkestrov

Zveza slovenskih glasbenih šol vsaki dve leti organizira
Revijo godalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije. Letoš-
njo, sicer deveto po vrsti, bodo že drugič pripravili v Ra-
dovljici, saj je Glasbena šola Radovljica v sodelovanju z
Občino Radovljica glavna organizatorka srečanja. Danes,
v petek, in jutri, v soboto, bodo v Baročni dvorani radovlji-
ške Graščine na sporedu štirje koncerti, v obeh dneh bo
najprej jutranji koncert ob 10.30, popoldan pa bo ob 16.30
sledil še drugi koncert. Med številnimi godalnimi orkestri
iz vse Slovenije bo nastopilo tudi sedem orkestrov iz go-
renjskih glasbenih šol. 
Tako bodo že danes popoldne na sporedu Mali godalni
orkester GŠ Škofja Loka, pod vodstvom Armina Seška,
Mladinski godalni orkester GŠ Kamnik z dirigentom Nar-
cisom Salihovićem, Godalni orkester GŠ Kranj, ki ga diri-
gira Tomaž Pinter in Veliki godalni orkester GŠ Škofja
Loka pod vodstvom Armina Seška. V soboto dopoldne pa
bodo nastopili še domači Godalni orkester GŠ Radovljica
z dirigentom Petrom Avšičem, Godalni orkester GŠ Jese-
nice pod vodstvom Natalije Šimunovič Cilenšek in Godal-
ni orkester GŠ Domžale, Anastasia Strings z dirigentko
Anastazijo Juvan. Na koncertih bo prisoten tudi magister

dirigiranja Nikolaj Žličar, ki bo nastopajočim napisal stro-
kovno spodbudo za nadaljnje delo. I. K.

Kropa

Pesmi dveh domovin

V nedeljo, 18. aprila, ob 18. uri bo v farni cerkvi sv. Lenarta
v Kropi nastopil basbaritonist Marcos Fink. Gre za prvega
izmed koncertov novega mednarodnega vokalnega ciklusa
Mojstri pevci. Marcos Fink bo ob spremljavi pianistke Jele-
ne Boljubaš pel program z naslovom Pesmi dveh domovin,
v okviru katerega bo pripravil slovenske in argentinske sa-
mospeve. S koncertnim ciklom se v Kropi spominjajo tudi
100-letnice rojstva tenorista Antona Dermote. I. K.

Kokrica

Tradicionalni pevski večer

Vokalna skupina Kokrčan in KS Kokrica vabita jutri, v so-
boto, 17. aprila, ob 20. uri v Kulturni dom na Kokrici na tra-
dicionalni 15. pevski večer na Kokrici. Poleg domačinov,
Vokalne skupine Kokrčan bodo nastopili še Moški Pevski
zbor Bizeljsko, MoPZ Svoboda Kočevje, Gorenjevaški ok-
tet, Mešani oktet Lipa KUD Oton Župančič iz Sore in
MoPZ Gorjanski fantje iz Zgornjih Gorij. I. K.

V zbirki Gostosevci izhajajo dela odličnih evropskih 
avtorjev, ki jih Slovenci šele odkrivamo. / Foto: Igor Kavčič

GOSTOSEVCI SVETIJO  MOČNEJE
Najnovejša bera zbirke romanov Gostosevci, ki pri založbi Didakta odseva od prvih let novega 
tisočletja, je letos posebej bogato obrodila. 

KINO SPORED

Petek, 16. 4.
16.40, 19.00 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
18.40 BOŽJI BOJEVNIK
16.30 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 
15.20, 17.30
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
20.50, 23.10 LOVEC NA GLAVE
15.45, 18.25, 21.05, 23.45 NE POZABI ME
16.50, 19.00, 21.10, 23.20
PREDOBRA ZAME
21.40, 23.40 TRIAŽA
16.40, 19.10 ZLOMLJENI OBJEMI

Sobota, 17. 4.
19.40, 22.00 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
18.40 BOŽJI BOJEVNIK
11.10, 13.20, 16.30
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 
11.00, 13.10, 15.20, 17.30
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D

20.50, 23.10 LOVEC NA GLAVE
13.05, 15.45, 18.25 NE POZABI ME
12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10,
23.20 PREDOBRA ZAME
21.30 SEKS V MESTU
21.40, 23.40 TRIAŽA
16.40, 19.10 ZLOMLJENI OBJEMI

Nedelja, 18. 4.
19.40 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
18.40 BOŽJI BOJEVNIK
11.10, 13.20, 16.30
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 
11.00, 13.10, 15.20, 17.30
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
20.50 LOVEC NA GLAVE
13.05, 15.45, 18.25, 21.05
NE POZABI ME
12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10
PREDOBRA ZAME
21.40 TRIAŽA
16.40, 19.10 ZLOMLJENI OBJEMI

PLANET TUŠ KRANJ

Milan Batista
(1924-2010)

V sredo nas je zapustil akademski slikar in grafik Milan Ba-
tista, ki velja za enega osrednjih predstavnikov likovnega živ-
ljenja na Gorenjskem. Rojen je bil leta 1924 v Ljubljani. Po
drugi svetovni vojni, na katero ga vežejo kruti spomini (Go-
nars, Treviso, zapor v Beljaku, Ljubljani, Sv. Luciji pri Mostu
ob Soči), se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v
Ljubljani. Diplomiral je leta 1951 pri prof. Božidarju Jakcu in
pri njem obiskoval tudi grafično specialko. Od leta 1953 do
1958 je poučeval likovno vzgojo v Tržiču. Svoje kulturno in pe-
dagoško delo je od leta 1959 nadaljeval v Kranju. Kmalu je po-
stal ena osrednjih osebnosti kulturnega in likovno-pedagoškega
delovanja v mestu, predsednik Kluba kulturnih delavcev, ured-
nik revije za kulturo Gorenjska, vodja Centra za estetsko vzgo-
jo (1965-1981). Med drugim je bil predsednik likovnih pedago-
gov Slovenije (1959-1961), poslanec kulturno-prosvetnega zbo-
ra (1970-1975) in eden udeležencev akcije 25 poslancev ter di-
rektor Delavske univerze Tržič (1969-1970). Leta 1965 je
ustanovil oddelek za estetsko vzgojo pri Osrednji knjižnici v
Kranju. Pesmi je začel pisati že med vojno. Leta 1995 je izdal
Veliki sonetni venec (Sonetni venec sonetnih vencev) in nasled-
nje leto pesniško zbirko Kamen in veter.

Svoja likovna dela je predstavil na številnih samostojnih in
skupinskih razstavah, pogosto tudi v Avstriji in Nemčiji.
Ustvarjal je v različnih grafičnih in slikarskih tehnikah,
ukvarjal se je tudi z enkavstiko in letrizmom. Milan Batista je
od začetka petdesetih let preteklega stoletja ustvaril več kot šti-
rideset likovnih ciklusov, v katerih je ključno mesto namenil
človeku, njegovemu duhovnemu življenju, težnji po miru in
harmoniji ter stiskah in dilemah. Obsežen likovni opus Mila-
na Batiste je zanimiv tudi zaradi ustvarjalnega dialoga, ki
mu ga je uspelo vzpostaviti z nekaterimi pobudami evropske
umetnosti. 

Damir Globočnik
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IZBIRAMO PARE ZA GRAJSKO POROKO

Polona Habjan (30) 

in Simon Zorman (31) 

Barbara Gregorec (26)

in Tine Bajt (30) 

1.

Mateja Kompara (29) 

in Igor Rozman (32)

s Tjašo in Nejcem

Mirjana Krstič (55) 

in Žarko Dolenc (54)

Nataša Kristanc (33) 

in Borut Kunstelj (37) 

z Aljažem in Tevžem

Eva Benigar (29) 

in Klemen Kostič (32)

s Tejo in Žano

Nejka Hafnar (28) 

in Tomaž Hafnar (34)

s Tjašem

Lidija Stenovec (28)

in Dejan Makarič (28) 

s Kristjanom in Dorjanom

Damjana Ažman (29) 

in Roman Zorman (28) 

Branka Pašalić (27) 

in Davor Srebrenovski (32)

z Dariom

Helena Pestar (27) 

in Klemen Debelak (32)

z Žanom

Tina Berlot (33) 

in Iztok Černeka (37)

z Zarjo in Iris

Nina Mežek (33) 

in Iztok Klemenc (41)

z Matijem

Glasovnica za Grajsko porokoVabljeni k sodelovanju!
Glasovnice pošljite na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj 
ali jih oddajte v nabiralnik na naši poslovni stavbi.
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6. 7. 8.

12.11.10.9.

13. 14. 15. 16.

Irena Čufer (31) 

in Sašo Junež (32)
z Lucijo

3.

Tanja Urankar (33) 

in Robert Ravnikar (33) 
z Majem in Niko

4.

Vesna Cvetanović (29) 

in Igor Srebrenovski (27)

z Leom

5.



PETEK_16. 04. 2010 05

HUMOR, POTOPIS

akole mi je, pre-
den smo odšli na
pot, v elektronsko
pošto napisal Mi-
loš Prislan, po

rodu Kranjčan, trenutno pa
ekonomski ataše na sloven-
ski ambasadi v Kijevu v Ukra-
jini. "Nasvet: izogibajte se
Pridnestrovja (Transistria), ki
je samorazglašena država in
nima najboljših odnosov z
Moldovo in drugim svetom.

Nahaja se na vzhodni strani
države, ob reki Dnestr in meji
z Ukrajino. Če boste po na-
ključju zašli na njihovo ob-
močje (sicer so povsod mejne
kontrole, a se včasih zgodi, da
si že na njihovem ozemlju),
vas lahko doletijo kar visoke
denarne kazni. PROTI
ODESI MORATE ČEZ ME-
STO CAUSANI IN NE PRE-
KO TIRASPOLA (ki je glav-
no mesto Pridnestrovja). Ce-
sta je malce zrukana, ampak
ravno prav za spačka. Na
mejo pridete pri tromeji
Ukrajina - Moldova - Romu-
nija (na delti Dnestra). In
nato po E87 do Odese." Vse-
kakor prepričljiv nasvet, zato
niti v trenutku nismo raz-
mišljali o drugi poti, kot
nam jo je svetoval Miloš.
Smer Causani torej. Vožnja
proti jugu ni bila nič poseb-
nega, nekako v slogu ro-
munskega podeželja iz
prejšnjega tedna. Hmmm,

Moldavci imajo zanimiv na-
čin oglaševanja na temo
"varnost v cestnem prome-
tu". Ob problematičnih toč-
kah je petmetrski drog, na
vrhu katerega je totalno raz-
sut avto oziroma tisto, kar je
od njega ostalo po kakšni
hudi nesreči.

Ustavili smo se v Causani-
ju zgolj toliko, da spačkoma
napolnimo rezervoarja in za-
pravimo še preostali moldav-
ski denar. Nekaj sem ga še
dal v žep, a zgolj za kakšno
urico, do bližnjega srečanja z
moldavsko prometno polici-
jo. O tem pa več prihodnjič.

sredo smo v re-
dakcijo Velikega
brata prejeli pis-
mo dveh Gorenj-
cev, Alfreda in Jo-

sepha (Joža) iz Tržiča, v kate-
rem v čudoviti pisavi in v iz-
branem jeziku, ki že meji na
literarno mojstrovino, pred-
stavljata problem, pred kate-
rim sta se znašla pred dnevi.
Prijavila sta se namreč na
natečaj za sklenitev partner-
ske zveze, ki so ga pripravili
v vodilnem spletnem mediju
na sosednjem avstrijskem
Koroškem pod naslovom
"Hochzeit für alle Zeiten".
Fredi in Joško sta se prijavi-
la. "Zakaj ne, sva si rekla, saj
si to vendarle želiva že vsa ta
leta, odkar sva skupaj," je po-
vedal Joško. 

Vendar pa so ju v tem av-
strijskem spletnem portalu
iz ožjega kroga kandidatov
za "Hochzeit für alle Zeiten"
izločili, češ da imata stalno
prebivališče v Tržiču in ne v
Avstriji. Fredi in Joško sta
namreč rojena Tržičana, ko-
nec osemdesetih let prejš-
njega stoletja pa sta takrat še
najstnika zaradi zaslug v tr-

govini med Avstrijo in Slove-
nijo (banane, kava, riž, pra-
šek za tekstil, mehčalec ...)

od sosednje države dobila
tudi avstrijsko državljanstvo,
še za časa Heiderja pa sta

imela tudi stalno prebivališ-
če v Ferlachu (Borovlje), a
sta se po njegovi smrti raje
za stalno prijavila v rodnem
Tržiču, saj je v Sloveniji kli-
ma do istospolnih partner-
stev veliko prijaznejša kot v
Avstriji, še posebej po Hei-
derjevi smrti. "Da nimajo
nič proti slovenskim fantom
in da bi bila, glede na to, da
sta res simpatična, zagotovo
tudi izbrana za sklenitev za-
konske zveze tudi pred drža-
vo, ampak žal nimata vsaj
pol leta stalnega bivališča v
Avstriji. Entšuldigen zi
bite," so še povedali iz av-
strijskega spletnega portala,
organizatorja natečaja.

"Na vas, dragi Bratje iz re-
dakcije, se obračava, da bi
naju vendarle vzeli kot kan-
didata za sklenitev zveze
pred državo. Zdaj sva se
tako napalila, da pač mora-
va storiti ta korak." V naši
bratski redakciji smo bili se-
veda takoj za, ugodili smo
njuni prošnji in pripravili
poseben natečaj za tako
imenovano "Gejsko poro-
ko", na katero sta se prijavi-
la le Joško in Fredi. Poroka
bo v soboto, 27. novembra,
v enem od tržiških gostin-
skih lokalov.

S spačkom do Kijeva in nazaj (31)

BREZ BABICE GREMO NA JUG 
Na jug proti Ukrajini smo se odpravili po "rezervni cesti", saj gre glavna prometna žila skozi Tiraspol
in samozvano Pridnestrsko republiko, kjer je zakon menda precej relativna kategorija. 

Igor Kavčič

T

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

Petkovo zgodnje popoldne je na Radiu Kranj rezervirano
za novice iz Evropske unije, po 16. uri pa se lahko družite
s Katjo in Igorjem, ki pripravljata oddajo Dva ducata radi-
oaktivnih in gostita slovenske glasbenike. Ob sobotah, ob
15.30, pregledamo dogodke iztekajočega se tedna. V nede-
ljo dopoldne bomo po 9. uri gostili Brendija, po 13. uri pa
vas bo Peter popeljal od Adergasa do Ambroža pod Krvav-
cem. V ponedeljek ob 7.45 vabljeni v čarobni svet muzika-
lov, ob 9.15 pa k poslušanju oddaje Se res poznamo, v ka-
teri bomo gostili pisatelja Ivana Sivca. V torek ob 13.30 bo-
ste izvedeli, kaj je bioužitek, medtem ko so minute po 16.
uri rezervirane za prostovoljstvo. V sredini Temi dneva
bomo govorili o aktivnostih Zavoda za turizem Kranj, iz
četrtkovega programa pa izpostavljamo Drobtine iz rock
zgodovine, ki jim lahko prisluhnete ob 19.30. 

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)

V soboto ob 17.00 bomo spoznavali, kako raznovrstno je
naše godčevsko izročilo, spoznali kaj zanimivega o novej-
ših pojavih, ob izbranih posnetkih ljudskih glasbil pa bo
govoril gost oddaje Tomaž Rauch. Ob 18.30 se bo začela
oddaja Naš gost. Obiskali smo zlatarja Christopha Steidla
Porento. Zakladi naše dediščine bodo na sporedu v pone-
deljek ob 16.10. Odkrivali bomo naše korenine. Etimološki
kotiček nas bo v sredo ob 16.10 z dr. Silvom Torkarjem pri-
peljal v kraje, ki imajo v svojem imenu besedo svet.

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)

Danes vas po 19. uri vabimo k poslušanju pogovorne
oddaje s psihologom Andrejem Debeljakom. Sobotno
jutro bo namenjeno akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu. Ob 11.10 bo na vrsti Razgled s Triglava na obči-
no Naklo. V nedeljo boste malo po 9. uri slišali
Triglavsko kuhalnico, v kateri se bomo lotili priprave
okusnih in zdravih sendvičev. Uro kasneje bo naša gost-
ja Jelena Justin, soavtorica knjige Gorenjska na razgled-
nicah, ob 13.10 bo naš gost dolgoletni sindikalist mag.
Rajko Bakovnik. Ponedeljek bo bolj športen, v torek
bomo obiskali občino Šenčur, ob 16.00 pa boste slišali
pregled dogodkov v občini Gorje. V sredo bo 16. 00 pris-
luhnite dogodkom v občini Jesenice, ter oddajam stalni-
cam, v četrtek pa ob 9. uri Triglavskemu zelenemu vr-
tičku, popoldne pa bo bolj v znamenju kulture.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
V programsko shemo smo vnesli nekaj sprememb: od
ponedeljka do petka vas tako med 8. in 9. uro ob-
veščamo o vremenskih razmerah, stanju na cestah,
policijski kroniki, terminih ugodnih cen izletov in še o
čem. V program smo uvedli tudi nove predstavitvene
oddaje, ki ponujajo obilico idej in možnosti za izlete po
naši deželici. Ne spreglejte tudi rednih oddaj. Moja
dežela je na sporedu vsak dan ob 7.30 in 19. uri, No
Control v petek ob 21. uri, Zdravstveni Skritemu mikro-
fonu v torek in četrtek ob 12.50, Rože&Vrt v sredo ob 14.
uri, Teme za vse dileme pa v četrtek ob 14. uri.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)

Danes ob 9. uri bomo govorili o jutrišnji vseslovenski ak-
ciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ob enajstih vas po-
vabili na dva zanimiva koncerta,z razglednico pa vas
spomnili na prvomajske praznike, ki prihajajo. V soboto
dopoldan bomo pripravili sobotni kviz, spremljali čistilno
akcijo, popoldan pa se prepustili športu. V nedeljo ob 9.
uri bo z nami nedeljski gost, v kmetijski oddaji ob 11. uri
bomo govorili o živih mejah. V ponedeljek ob 9. uri bomo
spraševali poslanca Milenka Ziherla, v torek pa predstavili
novo blagovno znamko Čipka dežele Kranjske, v vrelcih
zdravja in lepote pa spregovorili o cepljenju proti klopne-
mu meningitisu in o zdravilih. V sredo bomo ob 11. uri
gostili župana Železnikov Mihaela Prevca, popoldne pa za-
jadrali v svet zabavne glasbe. Povabili bi vas radi tudi k
poslušanju dveh skupnih noči, ki bosta v vajetih
sodelavcev Radia Sora: v noči na nedeljo bo Viktor Mikek
gostil vsestranskega Franca Šolarja, noč kasneje pa Jana
Jenko žensko z zanimivim poklicem - Žužo Brence.

Na "bencinski" v mestu Causeni so nas gledali kot deveto
čudo, nakar smo tudi mi v istem slogu gledali njihov vozni
park na avtobusni postaji. Vas tisto v ozadju mogoče 
spominja na film "Ko to tamo peva"? / Foto: Igor Kavčič

VSI DR’GAČ, VSI GLIH
V bratski redakciji smo se odločili, da pripravimo natečaj za "Gejsko poroko". Samo za naša bralca iz
Tržiča, Fredija in Joškota. Otrok ni njun, je slučajno sredi fotografiranja prišel mimo.

Mali Brat

V

Takole si je Aljaž Stare pivo
Tare nekoliko priredil za
svojega. / Foto: Igor Kavčič

Alfred Brezar (36) in Joseph (Joža) Levar (39):
Sta Tržičana. Poznata še že od malega, posebej pa sta se
spoznala v najstniških letih, ko sta sodelovala v čezmejni
trgovini med Avstrijo in Slovenijo. Alfred je danes 
električar, strokovnjak za palične mešalnike, ekološke 
pralne stroje in električne depilacijske strojčke, Joseph
(Joža) pa je rokodelec, mojster za izdelavo velikonočnih 
butaric. Živita v lastnem dvosobnem stanovanju in si 
v prihodnje želita posvojiti otroka, fanta ali punčko, 
vseeno. Otrok na fotografiji je samo mimoidoči fantič. 
Oba sta zavzeta športnika, televizijski program Evrosport 
je njun najljubši, in če se le da, ne zamudita nobenega
športnega dogodka. Pijeta le brezalkoholno pivo in kadita
light cigarete. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Vodnarka"

Spoštovani, enkrat ste mi že
odgovorili in vam spet pišem,
čeprav se mi še ni vse izpolni-
lo, a upam, da se mi bo. Zani-
ma me ena zadeva: Lani sem
vložila denar v neko stvar, za
katero sem vedela, da je rizi-
ko, pa me zanima, ali bom
dobila izplačano. Zanima me
tudi mlajši sin, ali bo kaj na-
raščaja in ali bosta šla v kakš-
no nepremičninsko naložbo.
Zanima me tudi moje zdravje,
moje honorarno delo in ljube-
zen. Vnaprej se zahvaljujem
za odgovor.

Vloženi denar na žalost ni
bil najboljša naložba, a za
nazaj ne morete nič spreme-
niti. Po določenem času do-
bite izplačano, a ne toliko
kot sicer pričakujete. Sinu se
obeta lepa prihodnost, še v
tem letu je videti novico o
naraščaju in tudi selitev, ozi-
roma nepremičninsko na-

ložbo. Skrbi, ki si jih delate
zaradi dela, so odveč, saj je
videti same lepe in pozitivne
spremembe. Zaradi zdravja
si boste začeli posvečati več
časa, kar vam prinese na
splošno več koristi. Veliko
razočaranj se vam je že na-
bralo v ljubezni in skoraj da
že niste obupali. V drugi po-
lovici leta se vam obeta sre-
čanje, ki ga ne boste nikoli
pozabili. Izpolni se vam že-
lja v ljubezni in z njo veliko
dobrih sprememb. Želim
vam vse lepo.

"Tanja odgovarja"

Zanima me, kakšna je moja
prihodnost v ljubezni? Nama
bo s fantom uspelo prebroditi te
težave, ki jih imava že kar nekaj
časa, ali ne? Kdaj se bo umirila
ta napetost, ki trenutno vlada
med nama? Je na vidiku mogo-
če kakšna sprememba? Hvala
za odgovore in srečno!

Pozabili ste na šifro, upam,
da se najdete. Naredila bosta
korak naprej in se odločila za
skupno selitev. Že kar nekaj
časa sta skupaj, sam odnos
pa je ostal na mrtvi točki in
noben od vaju si nekako ni
upal začeti pogovora o pri-
hodnosti. Vse to je tudi posle-
dica vajine napetosti, za kate-
ro bi rekla, da se je že umirila.
Imata se rada, se izpopolnju-
jeta, le na tiste drobne, lepe
stvari sta malo pozabila. Fant
se bo začel bolj čustveno od-
pirati, saj bo začutil, da vas
lahko izgubi, česar pa si ne
želi. Zaradi strahu pred izgu-
bo večkrat niste upali poveda-
ti, kaj vas moti in kaj vse si že-
lite, da bi bilo med vama dru-
gače. Popravite to, še vedno
je čas. Lep pozdrav.

"Usoda"

Zanima me, ali se bo izpolni-
la moja želja, da bi lahko žive-

la v svoji hiši, sedaj živim v sta-
novanju, in ali bom dočakala
upokojitev in vsaj še nekaj
časa uživala brezskrbne dni. 

V roku enega leta se vam bo
izpolnila želja po svoji hiši
in povem vam, da boste še
tako srečni, da si niti pod
razno ne morete predstav-
ljati, tudi če zaprete oči in
pomislite, da sanjate. Upo-
kojitev se vam bliža in vse-
kakor so pred vami brez-
skrbni dnevi. Letošnje leto
imate pod simbolom števila
sedem, kar vam prinaša
zelo, veliko premikov na bo-
lje in kot sami dobro veste,
je bil že skrajni čas. Izkori-
stite vse, kar je lepega pred
vami in naj ne gre nobena
dobra priložnost mimo vas.
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Začutili bomo željo po dogodivščinah in se ozirali okoli
sebe, kje je vse tisto, kar nas privlači. Prebudila se je 
pomlad in mi z njo.

17. aprila 2010
Sobota 
Rudi, Anica, Robi

Zna se zgoditi, da nam vsi načrti, ki so namenjeni tej
nedelji, padejo v vodo zaradi zunanjih vplivov, a kljub 
vsemu bomo preživeli lep dan.

19. aprila 2010
Ponedeljek
Ema, Leon, Iza

Odločali se bomo med najmanj dvema možnostma in
situacija bo zelo napeta. Vrh se doseže v koncu dneva, ko
bo tudi že znan rezultat. Vse je mogoče.

20. aprila 2010
Torek
Neža, Hilda, Sveto

Urejale se bodo pomembne zadeve in reševale poslovne
krize, ki so bile že nekaj časa skrite pod preprogo. Vse
enkrat pride na dan, pa če je še tako skrito.

21. aprila 2010
Sreda
Anzek, Šmon, Borut

Pred nami je lep dan, saj nam bo uspelo vse, česar se bomo
lotili, eni bolj, drugi manj. Presenečeni bomo nad reakcijo
nekoga, ki nas je že pustil na cedilu.

22. aprila 2010
Četrtek
Kaj, Linda, Gaj

Z umikom bomo želeli le prikriti, da nam določena oseba
pomeni več, kot si želimo priznati. Čeprav bomo imeli
nadzor, se stresu ne bo dalo izogniti.

23. aprila 2010
Petek
Vojteh, Jur, Gojko

18. aprila 2010
Nedelja
Polo, Erika, Konrad

Elektronski naslov, kamor lahko
pošiljate vprašanja:
tanja.70@hotmail.com

Obnovili bomo prijateljske vezi, ki so nam veliko pomenile,
a zaradi pretiranega prilagajanja in raznih kompromisov
vzele zelo veliko energije.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Že vnaprej vas bo začelo skrbeti, da si boste nakopali 
finančne težave. Nekje vmes boste prišli do zelo dobre
priložnosti, tako da se vam bo trenutno slabo stanje
spremenilo v zelo dobro. Lepa presenečenja vas čakajo
od prijateljev in družine.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Do sedaj nikoli niste imeli možnosti, da bi spoznali, kaj
je tisto, kar vam sproži, da delate nepremišljene napake.
Priložnost, ki je pred vami v teh dneh, vam bo odprla 
oči in dobili boste čisto drugačen pogled na marsikaj, 
kar ste si v preteklosti napačno razlagali.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Prišli boste do čudovite rešitve, kar se tiče stare čustve-
ne težave. Naj vam nikar ne vzame volje dejstvo, da 
nobena stvar ne pride čez noč. Do želenega cilja boste
vseeno prispeli brez zamude. Načrti, ki jih imate za ta 
teden, se vam v celoti uresničijo.

Rak (22. junija - 22. julija)
Zaradi vere v jutrišnji dan boste v današnjem dnevu 
vedno sproti našli smisel svojega življenja. Ne boste se
bali, ampak boste odpirali vsa vrata na poti do cilja. V 
delovnem okolju bodite pozorni pri razgovorih, da česa
pomembnega ne spregledate. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Končalo se vam bo težko obdobje, ki ste ga morali preži-
veti, saj v nobenem primeru niste mogli vplivati na odlo-
čitve iz preteklosti, kar pa ne velja za prihodnost. Trikrat
premislite, ali je res dobro za vas in če ni, zakaj ni. Sreda
bo vaš dober dan. 

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Na vseh področjih in v različnem okolju boste pokazali
svoje talente. Ker bodo okoli vas pravi ljudje, boste delež-
ni tako občudovanja kot spodbude. Konec tedna boste
preživeli v dobri družbi, saj vam bo uspelo pozabiti na
vse skrbi in obveznosti.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Nekdo vas bo razočaral, a glejte, da potem tega ne 
vrnete nekomu, ki si ne zasluži takšnega odnosa od 
vas. Prijatelje si lahko izbiramo, zato prizadetosti ne 
pestujte, ampak svojo energijo usmerjajte drugam. 
V prave prijatelje, športno aktivnost ali delo.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Teden boste preživeli v iskanju novih prijateljev v želji, da
bi obnovili stare vezi iz preteklosti in vzpostavili nove za
prihodnost. Kajti ljudje se skozi življenje spreminjamo,
naučimo se odpuščati in sprejemati ljudi, kakršni pač so. 

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Nekdo vas bo obremenjeval s svojimi težavami. Nekaj
časa boste poslušali, a ko boste spoznali, da zadeva
nima konca, se boste s spretnim izgovorom umaknili.
Vse ima svojo mejo, od nas samih pa je odvisno, kdaj,
kje in komu jo postavimo.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Že dolgo časa vam je nekdo zelo všeč in vaša domišljija
nima meja. Vedno, kadar hočete izreči čarobne besede,
vam izgine ves pogum in niste sposobni narediti koraka
naprej. Končno bo ta oseba to spoznala in sama stopila
v akcijo. Presenečenje ...

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Ker boste začeli gledati na dogajanja okoli sebe z 
drugega zornega kota, se vam marsikaj ne bo zdelo več
nerešljivo. Spoznali boste napake, in seveda, kako se 
jim izogniti. Finance se vam bodo obrnile na bolje, kar je
že res skrajni čas.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Živite v zmoti, ko čakate svojo življenjsko priložnost. 
Saj je vsaka priložnost življenje zdaj in to prav ta 
trenutek. Z novimi spoznanji boste obogatili svoje 
življenje in kar naenkrat postali srečni. Nekdo iz bližnje
okolice vas bo zelo presenetil s svojo izjavo. 

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na šte-
vilko 031/69-11-11, ali po
pošti na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom "Tisoč
ugank za odrasle".

Kratek, navaden,
postopek vsakdanji,
lahko je usoden,
lahko tudi zadnji?

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna od-
govora (enega, ki ga
bomo prejeli preko SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Nagra-
do boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje
objavljene uganke se gla-
si nedolžnost. Med pri-
spelimi odgovori nismo
zasledili pravilnega.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Želimo vam veliko uspeha pri 
reševanju nagradne križanke.
Rešitve nam pošljite 
najkasneje do petka, 30. aprila, 
na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ali jo oddajte v nabiralnik 
na naši poslovni stavbi. 
Prva nagrada je zgoščenka z
naslovom Ljuba si, pomlad
zelena, drugi dve pa
knjižica Dobra in zdrava zelenjava.
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avno na prvega apri-
la se je z množičnim
prizorom osvobodit-
ve Pirana nadaljevalo
snemanje celovečer-

nega filmskega prvenca reži-
serja in scenarista Gorana Voj-
novića Piran - Pirano. Gorana
sicer širša javnost pozna po ko-
lumnah, kot režiser dela na Te-
leviziji Slovenija, najbolj pa ga
je proslavil njegov literarni pr-
venec pred dvema letoma Če-
furji raus. Knjiga je doživela
tudi odrsko predstavitev.

Pogled na sceno v Piranu,
polno statistov, oblečenih po
modi iz leta 1945, je bil s per-
spektive leta 2010 zelo zani-
miv. Snemanje in tovrstni pri-

zori so popestrili dan števil-
nim domačinom, pa tudi turi-
stom. 

Producent Franci Zajc (Ars-
media), ki se je podpisal tudi
pod slovensko filmsko uspeš-
nico Petelinji zajtrk, je povedal,
da je snemanje zelo zahtevno
in da Goran svoje delo obvlada,
je kot star filmski maček. 

Prva klapa filma Piran-Pira-
no je padla lanskega novem-
bra v studiih Vibe filma, za
snemanje v Piranu pa so pred-
videli dvajset snemalnih dni.
V kinematografih naj bi ga
gledali že jeseni. Scenarij za
film je od začetne ideje do 
zadnje verzije nastajal kar štiri
leta, govori pa o prepletu treh
življenjskih usod. Italijan An-
tonio, Bosanec Veljko in Slo-
venka Anica so v II. svetovno

vojno zašli kot otroci in so bili
- vsak po svoje - njene žrtve.
Pol stoletja kasneje njihova
kratka skupna pot v zadnjih
dneh vojne, polna strahu, 
obupa, ljubezni in mnogih
drugih nedoumljivih čustev,
spet oživi, ko se Antonio pred
smrtjo vrne v Piran, da bi še
enkrat videl svojo rojstno hišo.

V mednarodni igralski za-
sedbi igrajo Boris Cavazza,
Mustafa Nadarević, Moamer
Kasumović, Nina Ivanišin,
Peter Musevski, Francesco
Borchi, Marko Sosič in mnogo
drugih.

Scenarist in režiser Goran
Vojnović pravi: "Pri snemanju
prizorov, v katerih nastopa
hkrati osem igralcev in sto sta-
tistov, se najlepše vidi očarljiva
kompleksnost filmskega us-

tvarjanja. Takrat režiser posta-
ne komaj opazni delček števil-
ne ekipe in pomaga mu le za-
upanje v sodelavce, skupna
predanost projektu in ljubezen
do filma. Pa malo sreče z vre-
menom."

Sosedje pa so v Ljubljani do-
bili svoj lokal. Pravi 'wunder-
bar'. Nadaljevanka Lepo je biti
sosed je pri slovenski publiki
doživela dober odziv in se je
kar obdržala na malih ekranih,
sedaj pa so sosedje dobili še
svoj lokal. Takšen, da se v njem
oglasite lahko tudi vi. In glede
na odziv Damjana Murka, ki
se je odprtja udeležil v družbi
svoje žene Maje ter izrazil ve-
selje, da bo mogoče koncerti-
ral pred lokalom, bo kot kaže
v sosedskem lokalu (in pred
njim) zelo živahno.

DRUŽABNA KRONIKA

Po treh letih narazen

Po treh letih se končuje še ena
hollywoodska ljubezenska zgod-
ba, tuji mediji poročajo, da sta se
razšla Jessica Biel in Justin Tim-
berlake. Njuna predstavnika mol-
čita, bolj zgovoren je eden od
pevčevih prijateljev: "Justin je

iskreno mislil, da je v Jessici našel žensko svojega življe-
nja, a njuna zveza očitno ni vodila nikamor." Romanca
naj bi se izpela, ker sta bila oba prezaposlena. Timberla-
ke, ki trenutno snema komedijo Bad Teacher, naj bi zelo
užival v družbi soigralke, svoje bivše Cameron Diaz.

Crowe sprejel zvezdo

Oskarjevec Russell Crowe je končno do-
bil zvezdo, 2404. po vrsti, na hollywood-
skem Pločniku slavnih. "Nikjer ne bi bil
raje, razen z družino, kot na snemanju
filma - še posebej tistih prvih nekaj dni,
ko vladata navdušenje in svežina," je po-
vedal zvezdnik težko pričakovanega fil-

ma Robin Hood in se zahvalil: "Kot sem rekel, hvala za
to čast, vedno bom hvaležen zanjo." Avstralec je v prete-
klosti zvezdo večkrat zavrnil, češ da si je še ne zasluži.

Resničnosti šov kot terapija

Ko se je leta 2008 po štirinajstih letih
končal njen zakon z Robertom 'Muttom'
Langom (prevaral jo je z njuno dolgolet-
no tajnico), je country pevka Shania
Twain preživljala težke čase, na trenutke
je celo hotela "izginiti", zdaj pa se vrača
s svojim resničnostnim šovom Why

Not? With Shania Twain. "Počutim se, kot bi vse zače-
njala na novo. Gre za zelo osebno izkušnjo, ki jo želim
deliti s svetom. To mi bo pomagalo okrevati," optimi-
stično razmišlja pevka.

Avril ima novega

Kanadsko pevko Avril Lavigne, ki se je
lani ločila od rockerja Derycka Whibley-
ja, frontmana skupine Sum 41, so opazi-
li v družbi razvpitega zvezdnika resnič-
nostne televizije Brodyja Jennerja. Prejš-
nji konec tedna so ju fotografi zalotili
med poljubljanjem, kasneje sta svojo

ljubezen kronala z enako tetovažo, ona na spodnji del
roke, on pa za uho.

Ano Leban smo srečali na 32. tradicionalnem Pokalu
Bleda v mešanju pijač za barmane, dijake in novinarje v
Restavraciji Panorama. Dekle je promoviralo sokove,
'stisnjene z ljubeznijo'. / Foto: Tina Dokl

ITALIJAN, BOSANEC IN SLOVENKA
Z množičnim prizorom na Prvomajskem trgu v Piranu se je nadaljevalo snemanje novega 
slovenskega celovečernega filma Piran - Pirano režiserja in scenarista Gorana Vojnovića. Sosedje 
pa so v Ljubljani dobili svoj lokal.

Scenarist in režiser Goran Vojnovič in direktor fotografije
Radovan Čok / Foto: arhiv filma

Alenka Brun

R

Producent nadaljevanke in solastnik novega lokala Andrej
Štritof v družbi zakoncev Murko / Foto: Zaklop 

VRTIMO GLOBUS

Režiser daje napotke igralcema Nini Ivanišin in Moamerju
Kasumoviću. / Foto: arhiv filma

Stand up komedijant Miki Bubulj in Alojz Svete oziroma
'sosed' Ivo Špeh / Foto: Zaklop

Snemali so tudi ponoči. / Foto: arhiv filma Zanimiv prizor na Prvomajskem trgu v Piranu / Foto: arhiv filma 




